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NË EMËR TË POPULLIT 
 
 
 
 Gjykata e Apelit e  Kosovës – Departamenti për Krime të Rënda, në kolegjin e përbërë nga gjyqtarët: 
Abdullah Ahmeti, kryetar, Xhevdet Abazi dhe Have Haliti, anëtarë, me pjesëmarrjen e bashkëpunëtores 
profesionale Leonita Lajçi, procesmbajtëse, në çështjen penale kundër të akuzuarit M.Z. nga ..., për shkak të 
veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile në kundërshtim të rëndë me nenin 3 të përbashkët me 
Konventat e Gjenevës, aktualisht e penalizuar sipas neneve 31 dhe 152 të KPRK-së, dhe me shkelje të nenit 
22 dhe 142 të Kodit Penal të RSFJ-së, të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit në vepër 
penale organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 
160 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, duke vendosur përkitazi me ankesën e Prokurorisë Speciale të 
Republikës së Kosovës, dhe përgjigjes në ankesë të mbrojtësit të akuzuarit av. D.V., të paraqitura kundër 
aktgjykimit të Gjykatës Themelore–DKR në Pejë, PKR.nr.64/18 të datës 08.03.2019, në seancën e kolegjit të 
mbajtur konformë dispozitës së nenit 390 të KPPK, më datë 01.10.2019, mori këtë: 
 
 

                        A  K  T  GJ  Y  K  I  M  
 
 
 Refuzohet si e pabazuar ankesa e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, kurse aktgjykimi i 
Gjykatës Themelore-DKR në Pejë, PKR.nr.64/18 të datës 08.03.2019, vërtetohet. 
 
 

                A  r  s  y  e  t  i  m    
 
 
 Gjykata Themelore-DKR në Pejë, me aktgjykimin PKR.nr.64/18 të datës 08.03.2019,, të akuzuarit M.Z., 
bazuar në dispozitat e nenit 364 par.1 nën par.3 të KPPK-së, e ka liruar nga akuza, për veprën penale krime 
lufte kundër popullsisë civile në kundërshtim të rëndë me nenin 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, 
aktualisht e penalizuar sipas neneve 31 dhe 152 të KPRK-së, dhe me shkelje të nenit 22 dhe 142 të Kodot 
Penal të RSFJ-së, të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit në vepër penale organizimi i 
grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 160 160 par. 2 
lidhur me par. 1 të KPRK-së, me arsyetim se me provat e procedura në shqyrtimin gjyqësor nuk është vërtetuar 
se në veprimet e të akuzuarit përmbushën elementet e veprës penale në fjalë.  
 

Për shpenzimet e procedurës penale ka vendosur që të mbesin në barrë të mjeteve buxhetore të 
gjykatës.   
 
 Kundër këtij aktgjykimi në afatin ligjor ankesë ka paraqitur Prokuroria Speciale e Republikës së 
Kosovës, për shkak të shkeljeve esenciale të dispozitave të procedurës penale, vërtetimit të gabuar dhe jo të 
plotë të gjendjes faktike dhe shkeljes së ligjit penal, me propozim që aktgjykimi i ankimuar të anulohet dhe 
çështja t’i kthehet gjykatës së shkallës së parë, në rivendosje.  
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 Përgjigje në ankesë ka paraqitur, mbrojtësi i të akuzuarit av. D.V., me propozim që të refuzohet 
ankesa e Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, si e pabazë, ndërsa, aktgjykimi i gjykatës së shkallës 
së parë, të vërtetohet. 
 
 Gjykata e Apelit e Kosovës, seancën e kolegjit e caktoi konform dispozitës së nenit 390 par.1 të KPPK-
së, për të cilën nuk janë njoftuar fare palët pasi që në rastin konkret nuk kemi të bëjmë me aktgjykim ku është 
shqiptuar dënimi me burgim, prandaj, njoftimi i palëve nuk është i obligueshëm.  
 
 Prokuroria e Apelit e Kosovës, me parashtresën PPS.nr.75/14, të dt.30.04.2019, ka propozuar që 
ankesa e Prokurorisë Speciale e Republikës së Kosovës, të aprovohet dhe aktgjykimi i shkallës së parë, të 
anulohet, ndërsa, çështja të kthehet në rivendosje.  
 
 Gjykata e Apelit, pasi që shqyrtoi të gjitha shkresat e kësaj çështjeje penalo-juridike, studioi aktgjykimin 
e ankimuar në pajtim me dispozitën e nenit 394 të KPPK dhe pasi vlerësoi pretendimet e cekura në ankesë dhe 
përgjigjes në ankesë, gjeti se: 
 
 Ankesa nuk është e bazuar.  
 

Pretendimet ankimore përkitazi me shkelje esenciale të dispozitave të procedurës panele dhe gjetjet e 
gjykatës.  
 
 Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, në ankesë pretendon se aktgjykimi i ankimuar përmban 
shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale me arsyetim se dispozitivi i aktgjykimit është i pa qartë 
dhe në kundërthënie me vetë veten, e po ashtu, edhe me arsyetimin e aktgjykimit, pastaj, se i njëjti nuk bazohet 
në faktet dhe provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, se gjykata e shkallës së parë, nuk ka vlerësuar çdo 
provë një nga një, e që pastaj, në bazë të vlerësimit të provave të nxjerrë përfundime të qarta dhe konkrete 
përkitazi me faktet vendimtare, por, realisht vetëm ka bërë përshkrimin e provave ashtu sikur që janë proceduar 
në procesverbalin e shqyrtimit gjyqësor, pa dhënë, pra, arsyera të mjaftueshme dhe të bindshme përkitazi me 
provat në fjalë, mirëpo, edhe  përkundër provave në fjalë, gjykata e shkallës së parë, të akuzuarit i ka liruar nga 
akuza  me arsyetim se nuk ka prova  me të cilat do të vërtetohej se  të akuzuarit kanë kryer veprat penale për 
të cilat janë akuzuar me aktakuzë. Mirëpo, më tutje në arsyetimin e ankesës përkitazi me shkeljet në fjalë nuk 
thuhet asgjë konkretisht përveç që cekën shkeljet esenciale në kuptimin formal, por, pa cekur konkretisht se 
cilat janë ato fakte apo rrethana që përbëjnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale, e që 
ndikojnë drejtë për së drejti që aktgjykimi i ankimuar të anulohet. 
 
 Gjykata e Apelit, gjen se nuk qëndrojnë shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale të 
cekura si më lartë, por as që ka shkelje të tjera të cilat kjo gjykatë i vëren sipas detyrës zyrtare, e që kishin me 
kushtëzuar anulimin e aktgjykimit të shkallës së parë. 
 

Sipas vlerësimit të kësaj gjykate, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se aktgjykimi i ankimuar 
përmban shkelje esenciale të dispozitave të procedurës penale nga neni 384 par.1 nën par.12 të KPPK-së, 
ngase, aktgjykimi i ankimuar duke përfshirë dispozitivin por edhe arsyetimin, është i qartë dhe konkret dhe i 
njëjti – pra, dispozitivi natyrisht që nuk mund të jetë në përputhshmëri me arsyetimin, ngase, në rastin konkret i 
akuzuari është liruar nga akuza e prokurorisë, prandaj, edhe nuk mund të flitet për përputhshmërinë e 
dispozitivit me arsyetimin, sikur që pretendohet nga prokuroria. Po ashtu, arsyetimi i aktgjykimit të ankimuar 
përmban arsyera të mjaftueshme për të gjitha faktet relevante në këtë çështje penale-juridike dhe gjykata e 
shkallës së parë, në mënyrë të drejtë dhe të plotë ka vërtetuar të gjitha faktet vendimtare dhe atë qasja ndaj 
fakteve vendimtare përveç që ka qenë e drejtë, objektive dhe e ligjshme, po ashtu, ka mbështetje edhe në 
provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor, prandaj, nuk qëndron pretendimi ankimor se të njëjtat nuk kanë 
mbështetje në provat e proceduara në seancën gjyqësor, prandaj, edhe në këtë aspekt nuk ka shkelje 
esenciale të procedurës penale, sikur që pretendohet në ankesë. Ndërsa, sa i përket pretendimit se arsyetimi 
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nuk bazohet në prova të proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor, një pretendim i tillë nuk qëndron 
ngase, gjykata e shkallës së parë, vlerësimin e saj e ka bazuar së pari në mbrojtjen e të akuzuarit, i cili nuk i ka 
mohuar faktet dhe rrethanat përkitazi me atë se në shtëpinë e tij, kanë qëndruar pjesëtar të Ushtrisë Serbe por 
edhe të Forcave Paramilitare Serbe dhe se shtëpinë në fjalë i akuzuari e ka shfrytëzuar vetëm kohë pas kohe 
pasi që, banimin e përhershëm e ka pasur në qytetin e Klinës, ku edhe ka punuar, dhe se kur veç kanë filluar 
ofensivat e forcave ushtarake serbe i akuzuari nuk ka qëndruar më tutje në fshat, fakte këto dhe rrethana që 
pjesërisht i kanë vërtetuar edhe dëshmitarët I.M., Xh.M., G.M., A.M., V.M., B.M., M.M., E.M., H.M., R.M., A.M.2. 
dhe A.M.3., dëshmitarë këta të gjithë të cilët vërtetojnë se të akuzuarin e kanë njohur si bashkëfshatar dhe se i 
njëjti ka jetuar në qytetin e Klinës, ndërsa, në shtëpinë e ndërtuar në fshat, e cila po ashtu, nuk ka qenë në 
tërësi e banueshme, ka ardhur kohë pas kohe, pastaj, se gjatë kohës së ofensivave ushtarake serbe në këtë 
shtëpi ka pasur të vendosur edhe forca ushtarake dhe paramilitare serbe, ku edhe nga shtëpia në fjalë është 
gjuajtur me armë zjarri në drejtim të shtëpive të banorëve të tyre shqiptar, pra, në banorët që kanë qenë të 
përkatësisë nacionale shqiptare, mirëpo, nga deklaratat në fjalë, pra, nga dëshmitarët e dëgjuar në seancën e 
shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se pikërisht i akuzuari ka qenë personi që ka shtënë me armë zjarri në 
drejtim të shtëpive të banuara me qytetarët shqiptar. Po ashtu, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore se gjykata 
e shkallës së parë, vetëm ka bërë përshkrimin e deklaratave të dëshmitarëve pa e dhënë vlerësimin e secilës 
deklaratë veç e veç, ngase, sikur që rezulton nga përmbajtja e arsyetimit të aktgjykimit të ankimuar, gjykata e 
shkallës së parë, së pari ka paraqitur përmbajtjen e deklaratave të dëshmitarëve dhe atë të gjithë dëshmitarëve 
të proceduar në seancën e shqyrtimit gjyqësor, e pastaj, pasi ka bërë analizën e të gjitha deklaratave e duke i 
krahasuar edhe njërën me tjetrën, por edhe deklaratat e ndryshme të njëjtit dëshmitar, e të dhënat në faza të 
ndryshme të procedurës në këtë çështje penalo-juridike, në fund, pasi më parë ka bërë krahasimin e të gjitha 
deklaratave në fjalë edhe me mbrojtjen e të akuzuarit, pastaj, ka aprovuar konkludimet, duke konstatuar se me 
provat e proceduara nuk është vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë, 
konkludime këto të cilat si të drejta dhe të ligjshme i aprovon edhe kjo gjykatë. Po ashtu, është për të cekur se 
e njëjta pra, gjykata e shkallës së parë, ka marrë parasysh sidomos edhe divergjencat e shprehura nga 
dëshmitarët në fjalë, e sidomos, dyshimet e paraqitura nga vetë dëshmitarët, të cilët, përveç , që japin deklarata 
të ndryshme, po ashtu, të njëjtit, shprehin dyshimet e tyre në vetë deklaratat e tyre dhe atë pikërisht për faktet 
vendimtare në këtë çështje penalo-juridike, duke deklaruar në fund të deklaratës, se edhe pse kanë vërejtur në 
shtëpinë e të akuzuarit forca të ndryshme ushtarake si të rregullta edhe paramilitare dhe se kanë vërejtur edhe 
kur kanë shtënë me armë zjarri në drejtim të shtëpive me banor shqiptar, prapë se prapë kanë deklaruar se nuk 
janë të sigurte, se në këto të shtëna ka marrë pjesë edhe vetë i akuzuari, gjegjësisht, se i akuzuari ka qenë 
prezent në shtëpinë e tij, kur ushtarët kanë shtënë në drejtim të banorëve shqiptar, por gjithherë, sipas 
deklaratave të dëshmitarëve, duke pasur parasysh se në shtëpinë e të akuzuarit kanë qenë të vendosura forcat 
ushtarake por edhe ato paramilitare serbe dhe se të akuzuarin e kanë vërejtur duke ardhur herë pas here në 
shtëpinë e tij, atëherë kanë konkluduar se me siguri që edhe i akuzuari ka marrë pjesë në të shtënat në fjalë. 
Po ashtu, gjykata e shkallës së parë, me arsyetimin e aktgjykimit të ankimuar ka pasur parasysh edhe pjesën e 
deklaratës së dëshmitarëve, ku theksojnë se nuk janë të sigurte se i akuzuari në shtëpinë e tij a ka qëndruar 
edhe në kohën kur forcat ushtarake serbe dhe paramilitare kanë shtënë me armë zjarri nga shtëpia e të 
akuzuarit në drejtim të shtëpive të banorëve shqiptar, ngase, pikërisht për faktet dhe rrethanat në fjalë njëri nga 
dëshmitarët me vetë besim deklaron se ditën kritike i akuzuari nuk ka qenë në shtëpinë e tij. Po ashtu, është e 
rëndësishme të potencohet edhe fakti se prokuroria në fjalën përfundimtare e ka ndryshuar përshkrimin faktik të 
aktakuzës duke konstatuar se tani të akuzuarit i vihet në barrë vepra penale organizimi i grupeve për kryerjen e 
gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 160 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, 
mirëpo, gjykata e shkallës së parë, edhe përkitazi me këtë është deklaruar në arsyetimin e saj duke dhënë 
arsyera të mjaftueshme se as përkitazi me veprimet inkriminuese në fjalë nga provat e proceduara në seancën 
e shqyrtimit gjyqësor nuk është vërtetuar se i akuzuari ka pasur çfarëdo ndikimi në formacionet ushtarake apo 
paramilitare serbe apo që edhe ka qenë pjesë e formacioneve në fjalë, prandaj, edhe me të drejtë ka 
konstatuar se nuk mund të vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale organizimi i grupeve për kryerjen e 
gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 160 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, 
vepër kjo e cila parashihet me dispozitat e KPRK-së, ndërsa, në kohën e kryerjes së veprës penale veprimet 
inkriminuese në fjalë kanë qenë të përfshira në veprën penale bazë krime lufte e paraparë sipas dispozitave të 
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Ligjit Penal të RSFJ-së, prandaj, jo gjykatë duke pasur parasysh se bëhet fjalë për aktgjykim lirues nuk është 
lëshuar në laborimin e mëtutjeshëm, përkitazi me të drejtën e prokurorit që në fjalën përfundimtare ta bëjë 
ricilësimin e veprës penale, duke përfshirë këtu, pra, edhe përshkrim tjetër të veprimeve inkriminuese të 
akuzuarit nga dispozitivi i aktakuzës. 

 
Prandaj, konstatimi se me provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor nuk është vërtetuar se i 

akuzuari ka ndërmarr ndonjë veprim inkriminues në drejtim të veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile 
në kundërshtim të rëndë me nenin 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, aktualisht e penalizuar sipas 
neneve 31 dhe 152 të KPRK-së, të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit në vepër penale 
organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 160 par. 
2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, janë të ligjshme dhe të drejta, prandaj, edhe nuk ka as shkelje esenciale të 
dispozitave të procedurës penale, sikur që pretendohet në ankesë.   
 
 Pretendimet ankimore përkitazi me vërtetimin e gabuar dhe jo të plotë të gjendjes faktike, shkelje te 
ligjit penal dhe gjetjet e gjykatës.  
 
 Përkitazi me bazën ankimore vërtetim i gabuar dhe jo i plotë i gjendjes faktike nga prokuroria, 
kontestohet mënyra se si janë vlerësuar provat e proceduara në shqyrtimin gjyqësor nga ana e gjykatës së 
shkallës së parë, e duke pretenduar kështu se edhe konkludimet e asaj gjykate të nxjerra në bazë të këtyre 
provave janë të gabuara. Gjithherë sipas pretendimeve ankimore, pretendohet se gjykata e shkallës së parë, 
nuk ka marrë parasysh fare faktin se bëhet fjalë për ngjarjet e luftës që kanë ndodhur para 20 vjetëve, pastaj, 
se të njëjtit – pra, dëshmitarët në mënyrë të bindshme kanë vërtetuar se gjatë periudhës qershor – korrik të vitit 
1998, është sulmuar fsh. Dush, Komuna e Klinës, ku janë djegur shtëpitë e dëshmitarëve - të dëmtuarve, 
ndërsa, gjatë këtyre sulmeve në shtëpitë e tyre janë djegur edhe tani të ndjerët Z.M., O.M. dhe H.M., të cilët për 
arsyet e tyre shëndetësore nuk kanë arritur të largohen nga shtëpitë e tyre para se të fillojnë sulmet e forcave 
ushtarake dhe paramilitare serbe, ndërsa, lëndime trupore kanë pësuar të dëmtuarit E.M. dhe R.M., të dëmtuar 
këta, të cilët vërtetojnë se pasi kanë ikur nga shtëpitë e tyre në fsh. Ruhot të Pejës, pastaj, u janë vrarë 
bashkëshortja dhe vajza e të dëmtuarit Xh.M., si dhe tani të ndjerët I.M. dhe B.M.. Pastaj, është me rëndësi të 
potencohet se dëshmitarët në fjalë, përveç, deklaratave të tyre posedonin edhe prova materiale si fotot nga 
koha e luftës, e që janë gjetur në shtëpinë e të akuzuarit nga të cilat vërtetohet se i akuzuari M.Z., ka kryer 
veprën penale që me aktakuzë i vihen në barrë dhe përfundimisht, pra, sipas pretendimeve të prokurorisë në 
ankesë, duke marrë parasysh deklaratat e dëshmitarëve por edhe provat materiale, pa dyshim që vërtetohet se 
i akuzuari ka kryer veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë, prandaj, gjykata ka bërë shkelje të ligjit 
penal në favor të akuzuarit, kur të njëjtin e ka liruar nga akuza e prokurorisë për veprën penale krime lufte 
kundër popullsisë civile në kundërshtim të rëndë me nenin 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, 
aktualisht e penalizuar sipas neneve 31 dhe 152 të KPRK-së, dhe me shkelje të nenit 22 dhe 142 të Kodit 
Penal të RSFJ-së, të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit në vepër penale organizimi i 
grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 160 par. 2 lidhur me 
par. 1 të KPRK-së. 
 
 Gjykata e Apelit, vlerëson se pretendimet ankimore të cekura si më lartë, nuk qëndrojnë, ngase, 
gjykata e shkallës së parë, provat e proceduara i ka vlerësuar me përputhje me dispozitat e nenit 361 të KPPK-
së, kështu që drejtë i ka vlerësuar dhe analizuar faktet vendimtare, përkitazi me këtë në këtë çështje penale–
juridike në mënyrë të pa dyshimtë ka vërtetuar gjendjen faktike në bazë të së cilës edhe e ka liruar të akuzuarin 
M.Z. nga akuza, për shkak të veprës penale krime lufte kundër popullsisë civile në kundërshtim të rëndë me 
nenin 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, aktualisht e penalizuar sipas neneve 31 dhe 152 të KPRK-së, 
të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit në vepër penale organizimi i grupeve për kryerjen e 
gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 160 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së.  
 
 Në rastin konkret me provat e proceduara  në shqyrtimin gjyqësor në mënyrë të pa kontestuar gjykata 
e shkallës së parë, ka vërtetuar se gjatë periudhës kohore qershor-korrik të vitit 1998, në fsh. Dush, Komuna e 
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Klinës, nga forcat ushtarake dhe paramilitare serbe që kanë qëndruar në shtëpinë e të akuzuarit kanë shtënë 
me armë zjarri të kalibrit të ndryshëm në drejtim të shtëpive të banorëve shqiptar – popullatës civile të pa 
mbrojtur të cilët nga frika, kërcënimet dhe sulmet e armatosura fillojnë të largohen nga fshati për në pjesët tjera 
të Kosovës, me përjashtim të disa qytetarëve që për shkak të kushteve shëndetësore nuk arrijnë të dalin nga 
shtëpitë e tyre, si tani të ndjerët Z.M., O.M. dhe H.M., ku njëri nga ata ishte edhe i paralizuar, për çka, edhe 
qëndruan në shtëpitë e tyre, ku pas dite pasi fillojnë sulmet në shtëpitë e tyre dhe atë më datën 28.07.1998, 
pas përfshirjes nga zjarri janë djegur edhe tani të ndjerët Z.M., O.M. dhe H.M. në shtëpitë e tyre. Faktet dhe 
rrethanat në fjalë, përveç dëshmitarëve të cekur më lartë, të njëjtat vërtetohen edhe nga provat materiale në 
shkresa të lëndës, e sidomos foto dokumentacioni dhe shkresat tjera në lëndë, por, nuk kontestohen as nga 
vetë i akuzuari, vetëm se e mohon në mënyrë kategorike se në veprimet inkriminuese në fjalë të ketë qenë i 
përfshirë edhe i akuzuari M.Z., që do të thotë se, në bazë të një gjendje të këtillë faktike nuk rezulton se i 
akuzuari ka ndërmarrë ndonjë veprim inkriminues në drejtim të veprës penale krime lufte kundër popullsisë 
civile në kundërshtim të rëndë me nenin 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, aktualisht e penalizuar 
sipas neneve 31 dhe 152 të KPRK-së, të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit në vepër 
penale organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 
160 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së.  
 
 Ndërsa, përkitazi me faktet kontestuese në këtë çështje penalo-juridike se i akuzuari M.Z., a mori pjesë 
në Forcat Ushtarake apo paramilitare Serbe, gjegjësisht a ishte pjesë e grupit që ishte organizuar për kryerjen 
e veprave penale, gjykata e shkallës së parë, ka mare parasysh përveç vetë mbrojtjes së të akuzuarit i cili në 
mënyrë kategorike ka mohuar të ketë kryer veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë, edhe deklaratat e 
dëshmitarëve A.M., V.M., G.M., I.M., Xh.M., E.M., H.M., B.M., M.M., A.M.2. dhe R.M., deklarata këto nga të 
cilat nuk vërtetohet se i akuzuari ka kryer veprën penale që me aktakuzë i vihet në barrë, ku nga përmbajtja e 
deklaratave në fjalë, nuk rezulton se i akuzuari ka ndërmarrë ndonjërën nga veprimet inkriminuese të 
përshkruara në dispozitiv të aktakuzës. Kështu, në rastin konkret sipas përmbajtjes së deklaratës së 
dëshmitarit I.M., i cili ndër të tjera ka deklaruar se sipas bindjes së tij i akuzuari ishte pjesëmarrës në të shtënat 
me armë, granatimet, djegien e shtëpive dhe në vrasjet, mirëpo, përkitazi me bindjen e tij, i njëjti bazohet 
kryesisht vetëm në faktin se në shtëpinë e të akuzuarit kanë qenë të vendosura forca ushtarake dhe paramilitar 
serb, ndërsa, drejtë për së drejti nuk e ka vërejtur të akuzuarin që ka qenë prezent dhe se përkitazi me faktet 
në fjalë deklaron se i ka treguar një person tjetër, kurse për fotografitë e gjetura në vendin e ngjarjes ka sqaruar 
se të njëjtat janë gjetur në shtëpinë e një qytetari tjetër serb e jo në shtëpinë e të akuzuarit, dhe se në shtëpinë 
e të akuzuarit kanë jetuar vëllai i të akuzuarit me nënën dhe me familjen e tij, ndërsa, i akuzuari ka jetuar në 
qytetin e Klinës, por mendon se shef i shtëpisë ka qenë pikërisht i akuzuari, e që ngjashëm është deklaruar 
edhe dëshmitari Xh.M., i cili deklaron se të akuzuarin e ka parë në shtëpinë e tij, më datën 19 qershor, pra, 
para se të largonte familjen nga shtëpia, ndërsa, përkitazi me datat kur kanë filluar sulmet dhe djegia e 
shtëpive, ka deklaruar se të akuzuarin nuk e ka vërejtur se ka marrë pjesë në sulmet në fjalë, gjë që, ngjashëm 
ka deklaruar edhe dëshmitari G.M., i cili deklaron se 2 orë para fillimit të sulmit e ka vërejtur të akuzuarin duke 
vrapuar në oborrin e shtëpisë së tij, mirëpo, të njëjtin nuk e ka parë të armatosur e as që ishte pjesë e grupit të 
armatosur dhe se përkitazi me të akuzuarin M.Z., edhe me deklaratën e parë të dhënë para UNMIK-ut, ka 
deklaruar se i akuzuari nuk ka kryer kurrfarë krimi të luftës, fakte këto dhe rrethana që i deklaron edhe 
dëshmitari tjetër pra, A.M., duke thënë se përgjegjës për vrasjen e tani të ndjerëve O., Z. dhe H.M., është i 
akuzuari e nëse ai nuk e ka bërë këtë, atëherë, i akuzuari e din me siguri se kush i ka bërë duke u arsyetuar se 
përkitazi me të akuzuarin i kanë thënë disa djem që ditën kritike kanë qenë duke e ruajtur fshatin, mirëpo, vetë 
personalisht nuk e ka parë të akuzuarin që ka marrë pjesë në sulmet e kryera në banorët shqiptar. Po për faktet 
dhe rrethanat në fjalë, ngjashëm deklaron edhe dëshmitari tjetër N.M., i cili ka deklaruar se ka dëgjuar për 
vrasjen dhe djegien e tani të ndjerëve Z., H. dhe O.M., mirëpo, edhe pse të akuzuarin e njeh qysh nga fëmijëria 
të njëjtin asnjëherë nuk e ka vërejtur të uniformuar e as të armatosur, por që nga të tjerët ka dëgjuar se duhet 
ruajtur dhe pasur kujdes nga shtëpia e të akuzuarit por jo nga i akuzuari drejtë për drejtë, pastaj, dëshmitari 
B.M., i cili vërteton se nga shtëpia e të akuzuarit ka pasur të shtëna dhe sulme në drejtim të banorëve shqiptar 
por personalisht të akuzuarin nuk e ka parë që ka qenë prezent dhe ka marrë pjesë në sulmet në fjalë, pastaj, 
dëshmitari M.M., i cili deklaron se gjatë kohës sa ka qenë në fshat nuk ka parë asnjë person të përkatësisë 
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serbe që e njeh, që ka marrë pjesë në sulmet e korrikut të vitit 1998, pastaj, dëshmitari E.M., i cili deklaron se i 
akuzuari ka jetuar në qytetin e Klinës, ndërsa, në shtëpinë e tij në fsh. Dush, ka ardhur vetëm vikendeve dhe 
për herë të fundit e ka parë një javë para 19 qershorit të vitit 1998, ku pastaj, kanë filluar lëvizje të mëdha të 
forcave ushtarake dhe paramilitare në fshat dhe atë edhe në shtëpinë e të akuzuarit, mirëpo, të akuzuarin më 
nuk e ka vërejtur se ka marrë pjesë drejtë për së drejti në sulmet që janë bërë nga shtëpia e tij, gjë që, nuk ka 
mundur ta vërtetojë as përmes dylbive me të cilat ka shikuar në drejtim të shtëpisë së të akuzuarit, por nga të 
tjerët ka dëgjuar se i akuzuari ka qenë personi kryesor gjatë sulmeve të kryera në drejtim të banorëve shqiptar, 
por drejtë për së drejti nuk e ka parë të akuzuarin se ka marrë pjesë në sulmet në fjalë, ndërsa, sa i përket 
djegies së tani të ndjerëve Z., O. dhe H.M., është i sigurte që këtë e kanë bërë qytetarët serb të fsh. Dush, 
mirëpo, nuk është e sigurte për të akuzuarin, fakte këto dhe rrethana që i ka vërtetuar edhe dëshmitari H.M., i 
cili deklaron se të akuzuarin e ka njohur shumë mirë si bashkëfshatar dhe se në shtëpinë e të akuzuarit kanë 
qenë të vendosura forca ushtarake paramilitare, mirëpo, nuk e din se cilët janë personat konkret që kanë marrë 
pjesë në sulmet në fjalë, ndërsa, të akuzuarin konkretisht nuk e ka parë por ka dëgjuar nga bashkëfshatarët se 
edhe i akuzuari ka marrë pjesë në sulmet në fjalë, kurse për fotografinë që është gjetur në shtëpinë e të 
akuzuarit ku shihen pjesëtarët e forcave ushtarake dhe paramilitare serbe, fotografia e të akuzuarit nuk gjendet 
në atë foto, fakte këto dhe rrethana që i ka vërtetuar edhe dëshmitari R.M., duke deklaruar se të akuzuarin e 
njeh mirë dhe se personalisht nuk e kishte parë të akuzuarin të veshur në uniformë ushtarake apo të policisë, e 
që ngjashëm ka deklaruar edhe dëshmitari A.M.2, i cili deklaron se ka dëgjuar se është djegur fshati në tërësi 
nga forcat ushtarake dhe paramilitare serbe, por nuk mund të thotë se këtë e ka bërë pikërisht i akuzuari, por 
është e sigurte se i akuzuari e din se kush e ka bërë këtë dhe sa i përket të shtënave para ofensivës deklaron 
se të njëjtat kanë ardhur nga shtëpia e të akuzuarit dhe pasi që nuk ka parë persona tjerë mendon se vetë i 
akuzuari ka qenë personi që ka shtënë, pastaj, deklaratën e dëshmitarit A.M.3., i cili ka dhënë dy deklarata dhe 
atë kundërthënëse në mes veti, ku në njërën ka deklaruar se personalisht nuk e ka parë të akuzuarin se ka 
shtënë në drejtim të banorëve, ndërsa, lidhur me djegien e tani të ndjerëve H., O. dhe Z.M., është i sigurte që 
këtë e ka bërë i akuzuari, mirëpo, përkitazi me këtë ka deklaruar se është e vërtetë se nuk ka fakte, deklarata, 
pra, këto të gjitha të dëshmitarëve që gjykata e shkallës së parë, i ka marrë parasysh dhe ka konstatuar se të 
gjithë këta dëshmitarë kanë krijuar bindjen e tyre, se edhe i akuzuari ka marrë pjesë në sulmet në fjalë, mirëpo, 
të gjithë e kanë pranuar se vetë personalisht – pra, drejtë për së drejti nuk e kanë vërejtur të akuzuarin që ka 
marrë pjesë në aktivitetet kriminale të Forcave Ushtarake apo paramilitare Serbe që kanë qenë të vendosura 
në shtëpinë e të akuzuarit.  
 
 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, duke pasur parasysh rrethanat e cekura më lartë, gjegjësisht 
faktet jo kontestuese, që u cekën më lartë, se në rastin konkret duke marrë parasysh kohën e luftës por edhe 
obligimin e qytetarëve serb për mobilizim dhe armatosje e që edhe shtëpia e të akuzuarit ka mundur të 
shfrytëzohet nga forcat ushtarake apo paramilitare serbe edhe pse vullnetin e të akuzuarit, pastaj, se me asnjë 
fakt apo rrethanë nuk vërtetohet se i akuzuari ka marrë pjesë në sulmet e forcave ushtarake dhe paramilitare 
serbe në drejtim të banorëve shqiptar e as në djegien e tani të ndjerit H., O. dhe Z.M., por as fakte dhe rrethana 
se i akuzuari ka qenë pjesë përbërëse e grupeve të organizuara për kryerjen e veprave penale e si anëtar i 
grupit të ketë marr pjesë aktive në ofensivat kundër popullatës shqiptare, atëherë konkludimi i gjykatës së 
shkallës së parë, se në veprimet e të akuzuarit M.Z., nuk përmbushen elementet e veprës krime lufte kundër 
popullsisë civile në kundërshtim të rëndë me nenin 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, aktualisht e 
penalizuar sipas neneve 31 dhe 152 të KPRK-së, të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit 
në vepër penale organizimi i grupeve për kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës 
nga neni 160 par. 2 lidhur me par. 1 të KPRK-së, janë të drejta dhe të logjikshme që do të thotë se drejtë është 
aplikuar edhe Ligji Penal dhe nuk ka shkelje të Ligjit Penal, në favor të akuzuarit, sikur që pretendohet në 
ankesë. 

 
Prandaj, duke pasur parasysh atë që u tha më lartë, kjo gjykatë vlerëson se me të drejtë gjykata e 

shkallës së parë, ka konstatuar se me provat e proceduara në seancën e shqyrtimit gjyqësor, nuk është 
vërtetuar se i akuzuari ka kryer veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile në kundërshtim të rëndë me 
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nenin 3 të përbashkët me Konventat e Gjenevës, aktualisht e penalizuar sipas neneve 31 dhe 152 të KPRK-
së, të rikualifikuar në fjalën përfundimtare nga prokurori i shtetit në vepër penale organizimi i grupeve për 
kryerjen e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe krimeve të luftës nga neni 160 par. 2 lidhur me par. 1 të 
KPRK-së, atëherë pretendimet ankimore të Prokurorisë Speciale, se i akuzuari është dashur të shpallet fajtor 
për këtë vepër penale, qartazi janë të pa bazuara e pa mbështetje në prova dhe në shkresa tjera të lëndës. 

 
Nga çka u tha më lartë, e konform dispozitës së nenit 401 të KPPK, u vendos si në dispozitiv të këtij 

aktgjykimi. 
 

 
GJYKATA E APELIT E KOSOVËS 

PAKR.nr.244/2019, të dt. 01.10.2019 
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              Leonita Lajçi                    1.Xhevdet Abazi                         Abdullah Ahmeti 
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                                                                      2.Have Haliti 
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