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GJYKATËSI I PROCEDURËS PARAPRAKE, 1  bazuar në nenin 39(2) të Ligjit

nr. 05/L‐053 për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar

(�Ligji�) dhe rregullën 86 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave para

Dhomave të Specializuara të Kosovës (�Rregullorja�), nxjerr vendimin në vijim.

I. HISTORIKU PROCEDURAL

 Më 24 prill 2020, Prokurori i Specializuar dorëzoi për konfirmim një aktakuzë

rreptësisht konfidenciale dhe ex parte (�Aktakuza�) së bashku me materialet provuese

në mbështetje të fakteve mbi të cilat bazohen akuzat si dhe një përmbledhje të detajuar

në të cilën tregohet lidhja e secilës provë me secilën akuzë.2

 Më 28 maj 2020, Prokurori i Specializuar dorëzoi një kërkesë për: (i) lëshimin e

fletarrestimeve për Hashim Thaçin (�z. Thaçi�), Kadri Veselin (�z. Veseli�), Rexhep

Selimin (�z. Selimi�) dhe Jakup Krasniqin (�z. Krasniqi�) (bashkërisht, �të dyshuarit�)

dhe urdhrave përkatës të transferimit; (ii) autorizim për kontrollim dhe sekuestrim,

[REDAKTUAR]; dhe (iii) mosnxjerrjen e përkohshme të  Aktakuzës, dokumenteve

shoqëruese dhe identiteteve të dëshmitarëve dhe viktimave.3

 Më 2 qershor 2020, Prokurori i Specializuar kërkoi të shtonte material mbështetës

tjetër dhe dorëzoi një përmbledhje të detajuar të përditësuar.4

1 KSC‐BC‐2020‐06, F00001, Kryetarja, Vendim për caktimin e Gjykatësit të Procedurës Paraprake, 23 prill
2020, konfidencial.
2 KSC‐BC‐2020‐06, F00002, Prokurori i Specializuar, Parashtrim i Aktakuzës për konfirmim (�Parashtrimi
fillestar�), 24 prill 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex parte, me shtojcat 1‐3, rreptësisht konfidenciale
dhe ex parte.
3 KSC‐BC‐2020‐06, F00005, Prokurori i Specializuar, Kërkesë për lëshimin e fletarrestimeve dhe urdhrave në
lidhje me to (�Parashtrim për urdhra të ndërlidhur�), 28 maj 2020, rreptësisht konfidenciale dhe ex parte,
me shtojcat 1‐3, rreptësisht konfidenciale dhe ex parte.
4 KSC‐BC‐2020‐06, F00006, Prokurori i Specializuar, Kërkesë për paraqitjen e materialeve mbështetëse shtesë,
2 qershor 2020, rreptësisht konfidenciale dhe ex parte, me shtojcën  1 dhe shtojcën 2 (�Përmbledhja e
përditësuar e ZPS‐së�), rreptësisht konfidenciale dhe ex parte.
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 Më 17 qershor 2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake autorizoi dorëzimin e

materialit mbështetës shtesë dhe të përmbledhjes së detajuar të përditësuar.5

 Më 23 qershor 2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, me kërkesë të Prokurorit të

Specializuar,6 autorizoi nxjerrjen publike të informacionit në vijim nga Aktakuza,

konkretisht të informacionit lidhur me: (i)  identitetet e z. Thaçi dhe të z. Veseli si të

dyshuar për të cilët ishte ngritur aktakuzë; dhe (ii) numrin e akuzave, cilësimin ligjor

dhe llojin e krimeve të pretenduara, numrin e përafërt të viktimave të identifikuara,

dhe përkatësinë ose kombësinë e tyre.7

 Më 2 korrik 2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake lëshoi një urdhër në të cilin i

kërkonte Prokurorit të Specializuar që të përgatiste një aktakuzë të rishikuar dhe të

përfshinte një paraqitje të detajuar të fakteve, ku të bënte një përshkrim më konkret të

pretendimeve faktike për secilën vepër penale. 8 Gjykatësi i Procedurës Paraprake

gjithashtu kërkoi që Prokurori i Specializuar të ngrinte akuza kundër katër të

dyshuarve vetëm në bazë të neneve 13, 14, dhe 16 të Ligjit.9

 Më 24 korrik 2020, Prokurori i Specializuar dorëzoi një aktakuzë të rishikuar për

konfirmim (�Aktakuza e Rishikuar�), sikurse i ishte kërkuar.10

5  KSC‐BC‐20202‐06, F00007, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, Vendim mbi kërkesën e Prokurorit të
Specializuar për paraqitjen e materialeve mbështetëse shtesë, 17 qershor 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex
parte.
6 KSC‐BC‐2020‐06, F00008, Prokurori i Specializuar, Kërkesë urgjente për autorizim për nxjerrje informacioni
në lidhje me Aktakuzën, 23 qershor 2020, rreptësisht konfidenciale dhe ex parte.
7 KSC‐BC‐2020‐06, F00009, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, Vendim mbi kërkesën urgjente të Prokurorit
të Specializuar, 23 qershor 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex parte.
8 KSC‐BC‐2020‐06, F00010, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, Urdhër Prokurorit të Specializuar në pajtim
me rregullën 86(4) të Rregullores (�Urdhër në pajtim me rregullën 86(4)�), 2 korrik 2020, rreptësisht
konfidencial dhe ex parte, para. 22 dhe 27(a).
9 Urdhër në pajtim me rregullën 86(4), para. 23, 26, 27(b).
10 KSC‐BC‐2020‐06, F00011, Prokurori i Specializuar, Parashtrim i Aktakuzës së Rishikuar për konfirmim
(�Parashtrimi i Dytë�), 24 korrik 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex parte me shtojcën 1 (�Aktakuza e
Rishikuar�), rreptësisht konfidenciale dhe ex parte.
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 Më 29 korrik 2020, Prokurori i Specializuar kërkoi autorizim për herë të dytë për

dorëzimin e materialit mbështetës shtesë.11

 Më 30 korrik 2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake autorizoi dorëzimin e

materialit mbështetës shtesë dhe urdhëroi dorëzimin e një përmbledhjeje të detajuar

plotësuese.12

 Më 12 gusht 2020, Prokurori i Specializuar dorëzoi përmbledhjen e detajuar

plotësuese, sipas urdhrit.13

 Më 18 shtator 2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake lëshoi një urdhër në të cilin

i kërkoi Prokurorit të Specializuar të sqaronte mospërputhjet ndërmjet Aktakuzës së

Rishikuar dhe përmbledhjes së detajuar në lidhje me disa vendndodhje dhe persona

dhe, nëse do të ishte e nevojshme, të dorëzonte një aktakuzë të rishikuar për herë të

dytë.14

 Më 21 shtator 2020, Kryetarja caktoi shtetin pritës, Holandën, si vendin e

procedimit të kësaj çështjeje dhe të aspekteve lidhur me të.15

 Më 24 shtator 2020, Prokurori i Specializuar dorëzoi sqarime lidhur me akuzat, në

pajtim me urdhrin, dhe e informoi Gjykatësin e Procedurës Paraprake se nuk synon

të dorëzojë një aktakuzë të rishikuar për herë të dytë.16

11 KSC‐BC‐2020‐06, F00012, Prokurori i Specializuar, Kërkesë e dytë për paraqitjen e materialit mbështetës
shtesë, 29 korrik 2020, rreptësisht konfidenciale dhe ex parte.
12 KSC‐BC‐2020‐06, F00013, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, Vendim i dytë mbi kërkesën e Prokurorit të
Specializuar për paraqitjen e materialit mbështetës shtesë, 30 korrik 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex
parte.
13 KSC‐BC‐2020‐06, F00014, Prokurori i Specializuar, Parashtrim i përmbledhjes së detajuar plotësuese sipas
rregullës 86(3)(b), 12 gusht 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex parte, me shtojcën 1, rreptësisht
konfidencial dhe ex parte.
14  KSC‐BC‐2020‐06, F00016, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, Urdhër i dytë drejtuar Prokurorit të
Specializuar në pajtim me rregullën 86(4) të Rregullores, 18 shtator 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex
parte.
15 KSC‐BC‐2020‐06, F00017, President, Vendim mbi kërkesën për caktimin e vendit të procedurës në shtetin
pritës, 21 shtator 2020, konfidencial dhe ex parte.
16  KSC‐BC‐2020‐06, F00018, Prokurori i Specializuar, Parashtrim në bazë të urdhrit KSC‐BC‐2020‐
06/F00016, 24 shtator 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex parte.

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/5 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



 

KSC‐BC‐2020‐06 5 26 tetor 2020

 Më 19 tetor 2020, Gjykatësi i Procedurës Paraprake lëshoi një urdhër për caktimin

e një date të synuar për nxjerrjen e këtij vendimi.17

II. PARASHTRIME

 Në Aktakuzën e Rishikuar, Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) akuzon të

dyshuarit për krime kundër njerëzimit të kryera në kontekstin e një sulmi të

përhapur gjerësisht ose sistematik kundër popullatës civile (neni 13 i Ligjit) dhe

krime lufte të kryera në kontekstin e një konflikti të armatosur jondërkombëtar

(neni 14(1)(c) i Ligjit).18 Më konkretisht, ZPS‐ja pretendon kryerjen e krimeve të

përndjekjes (Pika 1),19 burgosjes/ndalimit arbitrar (Pikat 2 dhe 3),20 akteve të tjera

çnjerëzore/trajtimit mizor (Pikat 4 dhe 5),21 torturës (Pikat 6 dhe 7),22 vrasjes së

paligjshme (Pikat 8 dhe 9)23 dhe zhdukjes me forcë të personave (Pika 10)24 në

periudhën midis së paku marsit 1998 deri në shtator 1999 (�periudha e

Aktakuzës�),25 në Kosovë dhe në zona të Shqipërisë Veriore.26 Sipas ZPS‐së, të

dyshuarit kanë personalisht përgjegjësi penale, sepse midis së paku marsit 1998

dhe shtatorit 1999, përmes pjesëmarrjes së tyre në një ndërmarrje kriminale të

përbashkët (në formën bazë dhe të zgjeruar)27 kanë kryer dhe/ose kanë ndihmuar

ose inkurajuar 28  krimet në Pikat 1‐10. Gjithashtu, ZPS‐ja pretendon se, si

17 KSC‐BC‐2020‐06, F00023, Gjykatësi i Procedurës Paraprake, Urdhër për caktimin e një date të synuar për
vendim në bazë të nenit 39(2), 19 tetor 2020, rreptësisht konfidencial dhe ex parte.
18 Aktakuza e Rishikuar, para. 16‐31, 173‐174 [68].
19 Aktakuza e Rishikuar, para. 57‐58, 174 [68].
20 Aktakuza e Rishikuar, para. 59‐94, 174 [68].
21 Aktakuza e Rishikuar, para. 95‐134, 174 [68].
22 Aktakuza e Rishikuar, para. 136, 174 [68].
23 Aktakuza e Rishikuar, para. 137‐171, 174 [68].
24 Aktakuza e Rishikuar, para. 172, 174 [68].
25 Aktakuza e Rishikuar, para. 16, 18, 57, 59, 95‐96, 136‐137, 172.
26 Aktakuza e Rishikuar, para. 57, 59, 95‐96, 136‐137, 172, Listat A‐C.
27 Aktakuza e Rishikuar, para. 32‐51, 173, 174 [68]. ZPS‐ja pretendon si alternativë se të dyshuarit kryen,
tërësisht ose pjesërisht, krimet e paraqitura në Pikat 1‐10 përmes formës së zgjeruar të ndërmarrjes
kriminale të përbashkët. Shih Aktakuza e Rishikuar, para. 34.
28 Aktakuza e Rishikuar, para. 52, 173, 174 [68].
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alternativë, të dyshuarit kanë personalisht përgjegjësi penale si eprorë për krimet

në Pikat 1‐10 sipas nenit 16(1)(c) të Ligjit.29

 Krahas kërkesës për konfirmimin e Aktakuzës së Rishikuar,30 ZPS‐ja kërkon

mosnxjerrjen e përkohshme për publikun dhe të akuzuarit të Aktakuzës së

Rishikuar, dokumenteve dhe informacionit shoqërues deri në një urdhër të

mëtejshëm31 si dhe mosnxjerrjen e përkohshme të identiteteve të dëshmitarëve dhe

viktimave deri në urdhërimin e masave të duhura mbrojtëse.32 ZPS‐ja argumenton

se ekzistojnë rreziqe reale që të dyshuarit të arratisen, 33  të ndërhyjnë ndaj

dëshmitarëve dhe viktimave34 dhe të kryejnë krime të mëtejshme35, që dëshmojnë

për arsye të vlefshme që i përligjin këto kërkesa.

 Për të zbatuar mosnxjerrjen e identiteteve të dëshmitarëve dhe viktimave,

ZPS‐ja kërkon: (i) mosnxjerrjen e emrit dhe informacionit identifikues të

dëshmitarëve dhe viktimave për publikun; (ii) redaktime të identitetit dhe

informacionit identifikues, si dhe caktimin e pseudonimeve të përkohshme për

dëshmitarët dhe viktimat e përmendur me emër përpara se këto t�i bëhen të ditura

të dyshuarve ose publikut (iii) vazhdimin e mosnxjerrjes deri në një vendim të

mëtejshëm pas një kërkese të ZPS‐së ose pas dëgjimit të argumenteve të ZPS‐së.36

29 Aktakuza e Rishikuar, para. 53‐55, 173, 174 [68].
30 Parashtrimi Fillestar, para. 7(i).
31 Parashtrimi Fillestar, para. 5, 7(ii); Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 2, 55, 60(e); Parashtrimi i Dytë,
para. 7.
32 Parashtrimi Fillestar, para. 5, 7(ii); Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 2, 54, 60(d); Parashtrimi i Dytë,
para. 7.
33 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 31‐33.
34 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 34‐38.
35 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 39‐40.
36 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 54(a)‐(c).
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III. DISPOZITAT LIGJORE PËRKATËSE

A. SHQYRTIMI I AKTAKUZËS

 Neni 39(1) dhe (2) i Ligjit dhe rregulla 86(4) e Rregullores përcaktojnë që

Gjykatësi i Procedurës Paraprake ka kompetencën të shqyrtojë aktakuzën. Në bazë

të nenit 39(2) të Ligjit dhe rregullës 86(4) dhe (5) të Rregullores, në qoftë se bindet

se Prokurori i Specializuar  ka vërtetuar ekzistencën e dyshimit të bazuar mirë,

Gjykatësi i Procedurës Paraprake e konfirmon aktakuzën. Në qoftë se Gjykatësi i

Procedurës Paraprake nuk bindet për sa më lart, aktakuza ose akuzat e paraqitura

në aktakuzë hidhen poshtë. Rregulla 86(5) e Rregullores përcakton që Gjykatësi i

Procedurës Paraprake duhet të nxjerrë një vendim të arsyetuar.

 Në bazë të rregullës 86(3) të Rregullores, aktakuza duhet të përmbajë emrin

dhe të dhënat personale të të dyshuarit dhe një paraqitje të shkurtër të fakteve të

çështjes gjyqësore dhe të veprës apo veprave penale për të cilat akuzohet i

dyshuari, veçanërisht formën e përgjegjësisë penale që pretendohet lidhur me

veprat penale në aktakuzë. Aktakuza dorëzohet së bashku me materialin

mbështetës, përkatësisht me materialin provues që mbështet faktet mbi të cilat

bazohen akuzat dhe një përmbledhje të detajuar ku tregohet lidhja e çdo prove me

secilën akuzë.

 Pas konfirmimit të akuzës ose akuzave të paraqitura në aktakuzë,

rregulla 86(6) e Rregullores përcakton që i dyshuari bëhet i akuzuar dhe Gjykatësi

i Procedurës Paraprake mund të lëshojë vendime ose urdhra të tjerë të paraparë

në nenin 39(3) të Ligjit.

 Sipas rregullës 86(8) dhe (10) të Rregullores, Administratori ruan aktakuzën e

konfirmuar, përgatit kopje të legalizuara të aktakuzës së konfirmuar me vulën e

Dhomave të Specializuara dhe njofton Kryetarin për aktakuzën e konfirmuar.
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B. VEPRAT PENALE DHE FORMAT E PËRGJEGJËSISË PENALE 

 Krahas kryerjes së gjykimit në përputhje me Kushtetutën e Kosovës, Ligjin,

dispozitat e legjislacionit të Kosovës të përfshira shprehimisht në Ligj, dhe të

drejtën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut,   Dhomat e Specializuara, në pajtim

me nenet 3(2)(d), (3), dhe 12 të Ligjit, zbatojnë edhe të drejtën zakonore

ndërkombëtare të zbatueshme në kohën e kryerjes së krimeve përkatëse. Në

përcaktimin e të drejtës zakonore ndërkombëtare të zbatueshme në kohën e

kryerjes së veprave penale, gjykatësi mund të mbështetet në burime të së drejtës

ndërkombëtare, ndër të cilat edhe burime dytësore, si për shembull jurisprudenca

e tribunalëve ndërkombëtarë të përkohshëm, e Gjykatës Penale Ndërkombëtare

dhe e gjykatave të tjera penale.

 Neni 13 i Ligjit përcakton se në kuadër të këtij Ligji, sipas së drejtës zakonore

ndërkombëtare të zbatueshme gjatë juridiksionit kohor të Dhomave të

Specializuara, krim kundër njerëzimit cilësohet cilido prej akteve në vijim në qoftë

se kryhet si pjesë e një sulmi gjerësisht të përhapur dhe sistematik kundër çfarëdo

popullate civile: (i) vrasje e paligjshme; (ii) shfarosje; (iii) skllavërim; (iv) dëbim;

(v) burgosje (vi) torturë, (vii) përdhunim, skllavërim seksual, prostituim me

detyrim, shtatzani me detyrim dhe çdo formë tjetër e dhunës seksuale;

(viii) përndjekja për arsye politike, racore, etnike ose fetare, (ix) zhdukje me forcë

e personave; dhe (x) akte të tjera çnjerëzore.

 Neni 14(1)(c) i Ligjit përcakton se në kuadër të këtij Ligji, sipas të drejtës

zakonore ndërkombëtare të zbatueshme gjatë juridiksionit kohor të Dhomave të

Specializuara, me krime lufte në rastin e një konflikti të armatosur me karakter

jondërkombëtar kuptohen shkelje të rënda të nenit 3 të përbashkët të katër

Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 (�neni i përbashkët 3�), përfshirë edhe

cilindo prej akteve në vijim të kryer kundër personave që nuk marrin pjesë aktive

në luftime, ndër të cilët edhe anëtarë të forcave të armatosura që i kanë dorëzuar
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armët dhe ata që janë jashtë luftimit për arsye të sëmundjes, plagëve, ndalimit, ose

çfarëdo shkaku tjetër: (i) dhuna ndaj jetës dhe personit, në veçanti vrasjet e

paligjshme të të gjitha llojeve, gjymtimi, trajtimi mizor dhe tortura; (ii) cenimi i

dinjitetit personal, në veçanti trajtimet poshtëruese dhe degraduese; (iii) marrja e

pengjeve, dhe (iv) shqiptimi i dënimeve dhe kryerja e ekzekutimeve pa vendim

paraprak nga një gjykatë e themeluar në mënyrë të rregullt që siguron të gjitha

garancitë gjyqësore të pranuara përgjithësisht si të domosdoshme.

 Për krimet në nenet 13 dhe 14 të Ligjit, neni 16(1)(a) i Ligjit përcakton, ndër të

tjera, se personi i cili ka nxitur, urdhëruar, kryer ose ndryshe ka ndihmuar dhe

inkurajuar planifikimin, përgatitjen ose kryerjen e këtij krimi, mban përgjegjësi

individuale për krimin. Neni 16(1)(c) i Ligjit më tej përcakton se fakti që një veprim

ose mosveprim është kryer nga një vartës nuk e liron eprorin e tij nga përgjegjësia

penale në qoftë se ai dinte ose kishte arsye të dinte se vartësi ishte në prag të

kryerjes së akteve të tilla ose i kishte kryer ato dhe eprori nuk mori masat e

nevojshme dhe të arsyeshme për parandalimin e këtyre akteve ose për ndëshkimin

e kryesve.

C. RUAJTJA E KONFIDENCIALITETIT 

 Neni 39(11) i Ligjit përcakton se, kur është e nevojshme, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake mund të urdhërojë masa për mbrojtjen e viktimave dhe dëshmitarëve.

 Rregulla 85(4) e Rregullores përcakton se, varësisht prej rregullës 102 të

Rregullores, të gjitha dokumentet dhe informacioni që Zyra e Prokurorit të

Specializuar i paraqet Gjykatësit të Procedurës Paraprake gjatë hetimeve mbeten

më së paku konfidenciale dhe ex parte.

 Sipas rregullës 88 të Rregullores, aktakuza bëhet publike pas konfirmimit të

saj nga Gjykatësi i Procedurës Paraprake. Megjithatë, në rrethana të veçanta dhe
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pasi të jenë paraqitur arsye të vlefshme, Gjykatësi i Procedurës Paraprake mund

të urdhërojë përkohësisht mosnxjerrjen publike të aktakuzës, dokumenteve ose

informacionit që kanë lidhje me aktakuzën, deri në një urdhër të mëtejshëm.

Sidoqoftë, aktakuza bëhet publike, me redaktimet e nevojshme, jo më vonë se

paraqitja e parë e të akuzuarit. ZPS‐ja mund t�ua bëjë të njohur aktakuzën ose pjesë

të saj autoriteteve të një shteti të tretë ose një subjekti tjetër, në qoftë se e gjykon të

nevojshme për nevojat e hetimit ose ndjekjes penale.

 Rregulla 102(1)(a) Rregullores përcakton që ZPS‐ja i vë në dispozicion të

akuzuarit, sa më shpejt që të jetë e mundshme, por së paku brenda 30 ditësh nga

paraqitja e parë e të akuzuarit, materialin mbështetës të aktakuzës së dorëzuar për

konfirmim si dhe të gjitha deklaratat e marra prej të akuzuarit.

 Rregulla 105(1) e Rregullores përcakton që ZPS‐ja mund t�i bëjë kërkesë

panelit për mosnxjerrjen e përkohshme të identitetit të një dëshmitari ose viktime

pjesëmarrëse në procesin gjyqësor, deri sa të jenë urdhëruar masat e duhura

mbrojtëse.

IV. JURIDIKSIONI

 Që të konfirmohet, aktakuza duhet të plotësojë kriterin e juridiksionit lëndor

dhe kohor dhe juridiksioni duhet të bazohet ose në elementin territorial, ose në atë

individual.

A. JURIDIKSIONI LËNDOR

 Në bazë të nenit 6 të Ligjit, Dhomat e Specializuara kanë juridiksion mbi

krimet e përmendura në nenet 12‐15 të Ligjit. Përndjekja, burgosja, aktet e tjera

çnjerëzore, tortura, vrasja e paligjshme dhe zhdukja me forcë e personave  si krime

kundër njerëzimit, sikurse parashtrohen nga Prokurori i Specializuar (Pikat 1, 2,
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4, 6, 8 dhe 10), përmenden në nenin 13 të Ligjit dhe rrjedhimisht janë brenda

juridiksionit lëndor të Dhomave të Specializuara. Po kështu, trajtimi mizor, tortura

dhe vrasja e paligjshme si krime lufte, sikurse parashtrohen nga Prokurori i

Specializuar (Pikat 5, 7 dhe 9), përmenden në nenin 14(1)(c)(i) të Ligjit dhe

rrjedhimisht janë brenda juridiksionit lëndor të Dhomave të Specializuara.

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja parashtron se të dyshuarit mbajnë

gjithashtu përgjegjësi penale për krimin e luftës të ndalimit arbitrar (Pika 3), që

përbën shkelje të nenit 14(1)(c) të Ligjit.37 Ndonëse kjo dispozitë nuk e përmend

shprehimisht ndalimin arbitrar si krim lufte në konfliktet e armatosura

jondërkombëtare, krimet brenda juridiksionit të Dhomave të Specializuara nuk

kufizohen vetëm në ato që renditen shprehimisht në këtë dispozitë. Gjithsesi, që

Dhomat e Specializuara të kenë juridiksion mbi një krim që nuk përmendet në

nenin 14(1)(c)(i)‐(iv) të Ligjit, një krim i tillë: (i) duhet të përbëjë shkelje të rëndë

të nenit të përbashkët 3 dhe (ii) të ketë qenë i ndaluar prej së drejtës zakonore

ndërkombëtare në kohën kur është kryer, në përputhje me nenet 3(2)(d) dhe 12 të

Ligjit.

 Neni i përbashkët 3 përcakton se �personat që nuk marrin pjesë aktive në

luftime ndër të cilët [⣠] ata të dalë jashtë luftimit për shkak të sëmundjes, plagëve,

ndalimit ose çfarëdo shkaku tjetër, trajtohen njerëzisht në çfarëdo rrethane [⣠]�.

Kjo mbrojtje e përcaktuar gjithashtu në nenin 4(1) të Protokollit Shtesë të

Konventave të Gjenevës të 12 gushtit 1949 dhe në lidhje me Mbrojtjen e Viktimave

të Konflikteve të Armatosura Jondërkombëtare (Protokolli II) i 8 qershorit 1977,

duhet të zbatohet nga të gjitha palët në konfliktin e armatosur dhe duhet t�u

akordohet të gjithë personave të ndaluar, pavarësisht nga arsyeja për heqjen e

lirisë. 38  Kushti i trajtimit njerëzor përbën një detyrim themelor në të drejtën

37 Aktakuza e Rishikuar, para. 59‐94, 174 [68].
38 ICRC, Commentary on the First Geneva Convention: Convention (I) for the Amelioration of the Condition of
the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, Botim i dytë, 2016 (�Shpjeguesi i KNKK‐së i vitit 2016�)
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humanitare ndërkombëtare dhe pasqyron të drejtën zakonore ndërkombëtare.39

Ky kusht përfshin më tepër se aktet e ndaluara të përmendura shprehimisht në

nenin e përbashkët 3, të cilët janë shembuj të veprimeve që janë

pakundërshtueshmërisht në shkelje të dispozitës.40

 Heqja e lirisë pa bazë ligjore ose në shkelje të garancive bazë nuk është e

pajtueshme me standardin e trajtimit njerëzor të të gjithë personave jashtë luftimit,

ndër të cilët edhe personat mbajtur në ndalim, dhe është shkelje e këtij standardi

të mishëruar në nenin e përbashkët 3.41

 E drejta zakonore ndërkombëtare ndalon heqjen arbitrare të lirisë. Praktikat e

shumta shtetërore, ndër të tjera në formën e udhëzuesve ushtarakë, legjislacionit

penal, dokumenteve të organizatave dhe konferencave ndërkombëtare, si dhe të

organeve ndërkombëtare gjyqësore ose thuajse gjyqësore, vërtetojnë

zbatueshmërinë e kësaj mbrojtjeje në konfliktet e armatosura ndërkombëtare dhe

jondërkombëtare.42 Këtë ka konfirmuar edhe KNKK‐ja në rregullën 99 të Studimit

përcakton në lidhje me nenin e përbashkët 3: �është e pakontestueshme se dispozitat materiale të nenit
të përbashkët 3 janë detyruese për çdo grup të tillë të armatosur që është palë në një konflikt të
armatosur� (para. 508). Shih gjithashtu ICRC, Commentary on the Additional Protocols to the Geneva
Conventions, 1987 (�Shpjeguesi i KNKK‐së i vitit 1987 për Protokollin Shtesë II�) lidhur me nenin 1 (para.
4460, 4470). Lidhur me nenin 5, Shpjeguesi i KNKK‐së i vitit 1987 për Protokollin Shtesë II sqaron se
shprehja �ata të cilët janë përgjegjës për internim dhe ndalim� u referohet �personave të cilët janë
përgjegjës de facto për kampe, burgje ose vende të tjera ndalimi, të pavarura nga cilido autoritet i njohur
ligjor� (para. 4582).
39 Shih rregulla 87, në Henckaerts J.‐M., Doswald‐Beck L., Customary International Humanitarian Law
(�CIHL Study�), Vol. I (Rregullat), Cambridge University Press 2005, f. 306. Shih gjithashtu ICJ/GJND,
Case Concerning the Military and Paramilitary Activities in and Against Nicaragua (Nicaragua v. United States
of America), Merits, Judgment of 27 June 1986, para. 218; ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Tadić, IT‐94‐1‐AR72,
Appeals Chamber, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction (�Vendimi Tadiq
mbi juridiksionin�), 2 tetor 1995, para. 98.
40 2016 ICRC Commentary regarding Common Article 3, para. 555; ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Aleksovski, I‐
95‐14/1, Trial Chamber, Judgement, 25 qershor 1999, para. 49.
41 Rule 99, CIHL Study, Vol. I (Rregullat), f. 344.
42 Shih praktikën e përmendur në Rule 99, CIHL Study Vëll. I (Rregullat), f. 347; Vëll. II (Praktikat), f.
2331‐2344, në veçanti f. 2331 (para. 2555), 2332 (para. 2563), 2333 (para. 2576, 2579, 2580), 2334 (para.
2593), 2335 (para. 2599, 2600, 2605), 2336 (para. 2606, 2607, 2608, 2611); UN Security Council Resolutions:
1019 (1995), U.N. Doc. S/RES/1019, 9 nëntor 1995; 1034 (1995), U.N. Doc. S/RES/1034, 21 dhjetor 1995;
UN General Assembly Resolution 50/193 (1996), 11 mars 1996; UN Commission on Human Rights, Situation
of human rights in the Republic of Bosnia and Herzegovina, the State of Bosnia and Herzegovina, the Republic of
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të së Drejtës Zakonore Humanitare Ndërkombëtare të vitit 2005.43

 Duke marrë parasysh sa më lart, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton

se ndalimi arbitrar përbën shkelje të rëndë të nenit të përbashkët 3 dhe, në kohën

e kryerjes së krimeve të paraqitura në Aktakuzën e Rishikuar, ndalohej prej të

drejtës zakonore ndërkombëtare. Si në kontekstin shtetëror, ashtu edhe në atë

ndërkombëtar, ligji ishte i qartë dhe i parashikueshëm në masë të mjaftueshme sa

të mundësonte pritshmërinë e gjasës së përgjegjësisë penale individuale për

heqjen arbitrare të lirisë së një personi.44

 Rrjedhimisht, Gjykatësi i Procedurës Paraprake arrin në përfundimin se

Dhomat e Specializuara kanë juridiksion mbi këtë krim lufte sipas nenit 14(1)(c)

në kombinim me nenin 12 të Ligjit.

B. JURIDIKSIONI KOHOR

 Neni 7 i Ligjit përcakton se Dhomat e Specializuara kanë juridiksion mbi

krimet brenda juridiksionit të tyre lëndor të kryera midis 1 janarit 1998 dhe 31

dhjetorit 2000. Duke marrë parasysh pretendimin e Prokurorit të Specializuar se

krimet në Pikat 1‐10 u kryen së paku midis marsit 1998 dhe shtatorit 1999, 45

Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se krimet janë brenda juridiksionit

kohor të Dhomave të Specializuara.

Croatia and the Federal Republic of Yugoslavia (Serbia and Montenegro), U.N. Doc. E/CN.4/RES/1996/71, 23
prill 1996; UN Commission on Human Rights, Situation of human rights in the Sudan, U.N. Doc.
E/CN.4/RES/1996/73, 23 prill 1996, para. 15. Shih gjithashtu nenin 142 të Kodit Penal të Republikës
Socialiste Federative të Jugosllavisë ((1976) (�Kodi Penal i RSFJ‐së�).
43 Rule 99, CIHL Study, Vëll. I (Rregullat), f. 344.
44 Shih gjithashtu nenin 142 të Kodit Penal të RSFJ‐së.
45 Aktakuza e Rishikuar, para. 16, 57, 59, 95, 136, 137, 172.
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C. JURIDIKSIONI TERRITORIAL OSE INDIVIDUAL 

 Në bazë të nenit 8 të Ligjit, Dhomat e Specializuara kanë juridiksion mbi krime

brenda juridiksionit të tyre lëndor të cilat kanë filluar të kryhen ose janë kryer në

Kosovë. Në bazë të nenit 9(2) të Ligjit, Dhomat e Specializuara kanë juridiksion

individual kur i dyshuari është person me shtetësi të Kosovës/Republikës Federale

të Jugosllavisë (RFJ) (parimi i personalitetit aktiv), ose krimet janë kryer kundër

personave me shtetësi të Kosovës/RFJ‐së (parimi i personalitetit pasiv), kudo që të

jenë kryer. Rrjedhimisht, elementi territorial dhe individual janë alternativa të

njëri‐tjetrit. Përmbushja e njërit prej këtyre kritereve është e mjaftueshme për të

bërë konstatim konfirmues në lidhje me juridiksionin.

 Në rastin në fjalë, pretendohet se pjesa më e madhe e krimeve u kryen në

vende brenda territorit të Kosovës, si në: Likoc dhe [REDAKTUAR]; Jabllanicë;

Llapushnik dhe malet e Berishës; Drenoc; Malishevë dhe shpellën e Volljakës;

[REDAKTUAR]; Bare dhe Bajgorë; Llapashticë, [REDAKTUAR], Majac, Potok dhe

[REDAKTUAR]; Zllash; [REDAKTUAR]; [REDAKTUAR]; Kleçkë dhe

[REDAKTUAR]; [REDAKTUAR]; [REDAKTUAR]; [REDAKTUAR];

[REDAKTUAR]; [REDAKTUAR]; Prizren; Ferizaj; [REDAKTUAR]; Gjilan;

Suharekë; Rahovec; Novobërdë; [REDAKTUAR]; dhe [REDAKTUAR] 46 .

Rrjedhimisht, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se është përmbushur

kushti i juridiksionit territorial i përcaktuar në nenin 8 të Ligjit.

 Sa u përket krimeve që pretendohet se janë kryer në territorin e Shqipërisë,

si për shembull në rrethet e Kukësit dhe Hasit, Gjykatësi i Procedurës Paraprake

vëren se të dyshuarit, të lindur në Kosovë,47 pretendohet se ishin shtetas të RFJ‐së

gjatë të gjitha periudhave që kanë lidhje me Aktakuzën e Rishikuar.48 Për këtë

46 Aktakuza e Rishikuar, para. 60‐77, 80‐94, 98‐115, 119‐134, 138‐164, 166‐171.
47 Aktakuza e Rishikuar, para. 1, 4, 7, 10.
48  Aktakuza e Rishikuar, para. 1, 4, 7, 10; Shih gjithashtu [REDAKTUAR]; [REDAKTUAR];
[REDAKTUAR]; IT‐04‐84 P00340, f. 4, 6, 173 (3288, 3290, 3457).
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arsye Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se është përmbushur kriteri i

juridiksionit individual aktiv i nenit 9(2) të Ligjit.

 Duke marrë parasysh sa më lart, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton

se çështja është brenda juridiksionit të Dhomave të Specializuara.

V. KRITERET LIGJORE

A. LLOJI DHE FUSHËVEPRIMI I SHQYRTIMIT

1. Lloji i shqyrtimit

 Konfirmimi i aktakuzës është një proces ex parte pa përfshirjen e Mbrojtjes.

Shqyrtimi në procedurë paraprake siguron që në gjykim të shqyrtohen vetëm ato

akuza për të cilat janë paraqitur prova të mjaftueshme. Gjithashtu ai siguron që

aktakuza t�i japë të akuzuarit informacion të mjaftueshëm për të kuptuar qartë dhe

plotësisht llojin dhe shkakun e akuzave kundër tij ose saj, me qëllim përgatitjen e

një mbrojtjeje adekuate.49

 Në bazë të nenit 38(4) të Ligjit dhe rregullës 86(1) të Rregullores, Prokurori i

Specializuar dorëzon aktakuzën së bashku me materialin mbështetës për t�u

shqyrtuar prej Gjykatësit të Procedurës Paraprake. Gjatë procesit të shqyrtimit,

Gjykatësi i Procedurës Paraprake përcakton nëse aktakuza i plotëson kriteret e

rregullës 86(3) të Rregullores, në veçanti të ekzistencës së informacionit të

mjaftueshëm për sa i përket emrit dhe të dhënave personale të të akuzuarit,

paraqitjes së fakteve dhe paraqitjes së krimeve,50 si dhe nëse është e nevojshme që

t�i kthehet Prokurorit të Specializuar, në bazë të rregullës 86(4)(a)‐(c) të

49 Urdhër në pajtim me rregullën 86(4), para. 9.
50 Në lidhje me këtë, Gjykatësi i Procedurës Paraprake duhet t�u kushtojë vëmendjen e duhur të drejtave
të të akuzuarit të parapara në nenin 21(4)(a), (c) dhe (d) të Ligjit, i cili është pasqyrim i nenit 6(1), (3)(a)
dhe (b) të Konventës (Evropiane) për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut
(�KEDNJ�) dhe i nenit  14(3)(a), (b) dhe (c) të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe
Politike (�KNDCP�).
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Rregullores. Në veçanti, Gjykatësi i Procedurës Paraprake mund t�i kërkojë ose

lejojë Prokurorit të Specializuar të paraqesë material shtesë në mbështetje të

cilësdo prej akuzave ose të gjitha akuzave. Në vijim, në bazë të nenit 39(2) të Ligjit

dhe përcaktimeve të përgjithshme të rregullës 86(4) të Rregullores, Gjykatësi i

Procedurës Paraprake shqyrton materialin mbështetës në lidhje me secilën prej

akuzave në aktakuzë, për të përcaktuar nëse ZPS‐ja ka vërtetuar një dyshim të

bazuar mirë se i dyshuari ka kryer ose ka marrë pjesë në kryerjen e një krimi

brenda juridiksionit të Dhomave të Specializuara.

 Ndonëse as Ligji e as Rregullorja nuk e përkufizojnë dyshimin e bazuar mirë,

bëhet diferencim i qartë i këtij standardi prej standardeve të tjera të provave që

parashihen në kornizën ligjore të Dhomave të Specializuara. Ligji parasheh katër

standarde provash me përshkallëzim progresiv: (i) arsye për të besuar (në

nenin 38(3)(a) të Ligjit dhe rregullën 43(1) të Rregullores, lidhur me statusin e të

dyshuarve); (ii) dyshim i bazuar (në nenin 41(6) të Ligjit, lidhur me fletarrestimet

e Dhomave të Specializuara ose urdhërarrestimet e ZPS‐së); (iii) dyshim i bazuar

mirë (në nenin 39(3) të Ligjit dhe rregullën 86(4) të Rregullores, lidhur me

konfirmimin e një aktakuze); dhe (iv) jashtë dyshimit të arsyeshëm (në nenin 21(3)

të Ligjit dhe rregullën 158(3) të Rregullores, lidhur me vendimet e fajësisë). Si

standardi që përdoret për fillimin e procedimit kundër një të akuzuari, standardi

i dyshimit të bazuar mirë është domosdoshmërisht më i lartë sesa standardet e

kërkuara për përcaktimin se cilët janë të dyshuarit dhe për urdhërimin e

arrestimeve, si dhe është qartësisht më i ulët sesa standardi për vendimin e fajësisë

pas përfundimit të gjykimit.

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake vëren se, në bazë të nenit 19.1.12 të Kodit nr.

04/L‐123 të Procedurës Penale të Kosovës 2012, (�KPP�), dyshimi i bazuar mirë

arrihet kur provat �do të bindnin një vëzhgues objektiv që një vepër penale ka
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ndodhur dhe që është kryer nga i pandehuri�. 51  Në veçanti, nuk është e

mjaftueshme që vëzhguesi objektiv të bindet se �ka më shumë gjasa që personi në

fjalë të ketë kryer veprën penale sesa të mos e ketë kryer�, sikurse kërkohet në

lidhje me dyshimin e bazuar sipas nenit 19.1.9 të KPP‐së.

 Rrjedhimisht, ndonëse më i ulët se standardi i qartësisë së një fakti të vërtetuar,

përcaktimi i ekzistencës së dyshimit të bazuar mirë gjithsesi kërkon që Gjykatësi i

Procedurës Paraprake të bindet, përtej teorisë apo dyshimit të thjeshtë se:

(i) elementët kontekstualë të krimit (nëse është kryer krim) janë të pranishëm;

(ii) aktet ose krimet bazë kanë ndodhur me të vërtetë; dhe (iii) i dyshuari ka kryer

ose ka marrë pjesë në kryerjen e krimit përmes formës ose formave të pretenduara

të përgjegjësisë penale. Gjykatësi i Procedurës Paraprake i bazon këto konstatime

në material mbështetës konkret dhe të qartë, i cili demonstron një linjë të qartë

arsyetimi mbi të cilën bazohen akuzat në aktakuzë. Rrjedhimisht, Gjykatësi i

Procedurës Paraprake e vlerëson materialin mbështetës në tërësinë e tij, pa bërë

shqyrtim të imtë të secilës prej provave.52

2. Fushëveprimi i shqyrtimit

 Në bazë të rregullës 86(4) të Rregullores, për të përcaktuar nëse ekziston

dyshimi i bazuar mirë, Gjykatësi i Procedurës Paraprake shqyrton vetëm

aktakuzën, përmbledhjen e detajuar dhe materialin mbështetës, pa marrë parasysh

informacione apo materiale të tjera jothelbësore, edhe nëse këto janë të

51 Termi �objektiv� përkufizohet (në anglishte)  si �që nuk ndikohet nga ndjenjat dhe mendimet vetjake
në shqyrtimin dhe përshkrimin e fakteve; i paanshëm, i distancuar�, shih OED Online (Oxford
University Press, dhjetor 2019), gjendet në
https://www.oed.com/view/Entry/129634?redirectedFrom=objective#eid (parë për herë të fundit më
20 tetor 2020).
52 Në mënyrë të ngjashme, ICC/GJPN, Prosecutor v. Lubanga, ICC‐01/04‐01/06‐803‐tEN, Pre‐Trial Chamber
I, Decision on the Confirmation of Charges, 29 janar 2007, para. 39; Prosecutor v. Gbagbo, ICC‐02/11‐01/11‐
656‐Red, Pre‐Trial Chamber I, Decision on the Confirmation of Charges Against Laurent Gbagbo (�Gbagbo
Decision on Confirmation of Charges�), 12 qershor 2014, para. 22.
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disponueshme publikisht. Rrjedhimisht, Gjykatësi i Procedurës Paraprake mund

ta konfirmojë ose hedhë poshtë aktakuzën vetëm mbi bazën e informacionit dhe

materialit provues të dorëzuar nga ZPS‐ja.53

 Si pjesë e procesit të shqyrtimit, Gjykatësi i Procedurës Paraprake kryen një

vlerësim paraprak të materialit mbështetës, pa ndërhyrë në kompetencat e trupit

gjykues, për të përcaktuar pranueshmërinë dhe rëndësinë e provave sikurse

parashihet në rregullat 137‐139 të Rregullores.54 Sidoqoftë, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake nuk do të mbështetet në material që është qartësisht (i) joautentik  ose

(ii) është siguruar nëpërmjet një shkeljeje të Ligjit, Rregullores, ose standardeve të

së drejtës së të drejtave të njeriut, ose me anë të torturës apo çfarëdo forme të

trajtimit çnjerëzor apo poshtërues, sikurse parashihet në rregullën 138(2)‐(3) të

Rregullores.

B. ELEMENTET E KRIMEVE 

1. Krimet kundër njerëzimit

(a)  Kriteret kontekstuale të krimeve kundër njerëzimit

  Kriteret kontekstuale të krimeve kundër njerëzimit përbëhen nga: (i) sulmi i

përhapur gjerësisht ose sistematik kundër çfarëdo popullate civile; (ii) lidhja

ndërmjet krimit bazë dhe sulmit; dhe (iii) dijenia për sulmin.55

53 Në mënyrë të ngjashme, STL, Prosecutor v. Ayyash et al., STL‐17‐07/I/AC/R176bis, Appeals Chamber,
Interlocutory Decision on the Applicable Law: Criminal Association and Review of the Indictment, 18 tetor 2017,
para. 111.
54 Në mënyrë të ngjashme, STL, Prosecutor v. Ayyash et al., STL‐11‐01/I, Pre‐Trial Judge, Decision Relating to
the Examination of the Indictment of 10 June 2011 Issued Against Mr Salim Jamil Ayyash, Mr Mustafa
Badreddine, Mr Hussein Hassan Oneissi & Mr Assad Hassan Sabra, 28 qershor 2011, para. 26.
55 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Kunarac et al. IT‐96‐23‐T & IT‐96‐23/1‐T, Trial Chamber, Judgement (�Kunarac
et al Trial Judgment�), 22 shkurt 2001, para. 410; Prosecutor v. Karadžić, IT‐95‐5/18‐T, Trial Chamber, Public
Redacted Version of Judgement Issued on 24 March 2016 (�Karadžić Trial Judgment�), 24 mars 2016, para.
472; Prosecutor v. Mladić, IT‐09‐92‐T, Trial Chamber, Judgment (�Mladić Trial Judgment�), 22 nëntor 2017,
para. 3023.
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(i) Sulm i përhapur gjerësisht ose sistematik kundër çfarëdo popullate civile

 Sulm. Termi �sulm� i referohet një fushate, operacioni ose praktike veprimi që

përfshin kryerjen e më shumë veprimeve të dhunës dhe keqtrajtimit kundër

çfarëdo popullate civile, duke përfshirë edhe veprimet e përmendura në nenin 13

të Ligjit.56 Nuk është e nevojshme që veprimet të cilat përbëjnë një  �sulm� të jenë

të ndëshkueshme si krime kundër njerëzimit,57 e as që �sulmi� të përbëjë sulm

ushtarak. 58  Koncepti i �sulmit� brenda kuptimit të nenit 13 të Ligjit dhe ai i

�konfliktit të armatosur� brenda kuptimit të nenit 14 të Ligjit, nuk janë të njëjtë.59

Rrjedhimisht, sulmi mund t�i paraprijë, të shkojë përtej, ose të vazhdojë gjatë

konfliktit të armatosur, por jo domosdoshmërisht si pjesë e konfliktit. 60  Në

përcaktimin nëse ka pasur �sulm� kundër një popullate të caktuar civile, nuk ka

rëndësi që edhe pala tjetër të ketë kryer krime mizore.61

 Drejtuar kundër çfarëdo popullate civile. Sikurse saktësohet në vetë shprehjen

�drejtuar kundër�, sulmi duhet të synojë një popullatë civile, një kolektiv që është

objektivi parësor i sulmit, dhe jo viktimë e rastësishme të tij. 62  Nuk është e

56 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Trial Judgment, para. 417; Prosecutor v. Kunarac et al., IT‐96‐23 & IT‐96‐23/1‐
A, Appeals Chamber, Judgement (�Kunarac et al. Appeal Judgment�), 12 qershor 2002, para. 86;
Prosecutor v. Blagjević and Jokić, IT‐02‐60‐T, Trial Chamber, Judgement (�Blagojević and Jokić Trial
Judgment�), 17 janar 2005, para. 543; ICTR/TPNR, Prosecutor v. Akayesu, ICTR‐96‐4‐T, Trial Chamber,
Judgement, (�Akayesu Trial Judgment�), 2 shtator 1998, para. 581; Prosecutor v Rutaganda, ICTR‐96‐3‐T,
Trial Chamber, Judgement and Sentence, 6 dhjetor 1999, para. 70.
57ECCC/DHJGJK, Co‐Prosecutors v. Kaing Guek Eav, 001/18‐07‐2007/ECCC/TC, Trial Chamber, Judgement
(�Duch Trial Judgment�), 26 korrik 2010, para. 298; ICTR/TPNR, Prosecutor v Nahimana et al., ICTR‐99‐
52‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Nahimana et al. Appeal Judgment�), 28 nëntor 2007, para. 915‐918.
58 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Trial Judgment, para. 416; ICC/GJPN, Prosecutor v. Bemba, ICC‐01/05‐01/08‐
424, Pre‐Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of
the Prosecutor Against Jean‐Pierre Bemba Gombo (�Bemba Decision on Confirmation of Charges�),
15 qershor 2009, para. 75.
59 ICTY/TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3024; Kunarac et al. Trial Judgment, para. 416.
60 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 86; Karadžić Trial Judgment, para. 473.
61 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 87.
62 ICTY/ TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3026; Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 92; ICC/GJPN,
Bemba Decision on Confirmation of Charges, para. 76; Prosecutor v. Katanga, ICC‐01/04‐01/07‐3436‐
tENG, Trial Chamber II, Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute, (�Katanga Trial Judgment�), 7 mars
2014, para. 1104.

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/20 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



 

KSC‐BC‐2020‐06 20 26 tetor 2020

domosdoshme që Prokurori i Specializuar të provojë se e gjithë popullsia e zonës

gjeografike ku ka ndodhur sulmi duhet të ketë qenë objekt i sulmit.63 Përkundrazi,

mjafton të provohet se gjatë sulmit u sulmuan një numër i mjaftueshëm personash,

ose se ata u sulmuan në një mënyrë që e bën të qartë se sulmi faktikisht ishte i

drejtuar kundër një popullate civile dhe jo kundër një numri të kufizuar personash

të përzgjedhur në mënyrë rastësore.64 Shprehja �popullatë civile� interpretohet në

kuptimin e gjerë dhe u referohet personave që nuk marrin pjesë aktive në luftime,

në dallim nga anëtarët e forcave të armatosura dhe luftëtarët e tjerë të ligjshëm.65

Prania e personave jocivilë brenda një popullate nuk e ndryshon karakterin civil

të popullatës.66 Qëllimi i sulmit nuk është i rëndësishëm në përcaktimin nëse sulmi

është i drejtuar kundër çfarëdo popullate civile. 67  Për më tepër, formulimi

�çfarëdo� popullate civile nënkupton që neni 13 i Ligjit nuk kufizohet vetëm në

popullata të përkufizuara në bazë të shtetësisë, përkatësisë etnike të përbashkët

apo prej karakteristikave të tjera dalluese të ngjashme, dhe ai mund të përfshijë

edhe popullatën e vetë shtetit.68 Për të vlerësuar nëse sulmi ishte drejtuar kundër

63 ICTY/TPNJ,Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 90; Bemba Decision on Confirmation of Charges,
para. 77.
64  ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 90; Mladić Trial Judgment, para. 3026;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 303; Katanga Trial Judgment, para. 1105.
65 Duke marrë parasysh nenin e përbashkët 3 dhe nenet 43 dhe 50 të Protokollit Shtesë të Konventave
të Gjenevës të 12 gushtit 1949, dhe në Lidhje me  Mbrojtjen e Viktimave të Konflikteve të Armatosura
Ndërkombëtare (Protokolli I) të 8 qershorit 1977 (�Protokolli Shtesë I�), ndër personat që nuk marrin
pjesë në luftime përfshihen edhe anëtarë të forcave të armatosura që kanë dorëzuar armët dhe ata që
janë jashtë luftimit për shkak të sëmundjes, plagëve, ndalimit, apo çfarëdo shkaku tjetër, si edhe anëtarë
të një lëvizjeje të rezistencës dhe ish‐luftëtarë që nuk merrnin më pjesë në luftime në kohën kur u kryen
krimet. Shih, për shembull, ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Trial Judgment, para. 425; Prosecutor v. Bla�kić, IT‐

95‐14‐T, Trial Chamber, Judgement (�Bla�kić Trial Judgment�), 3 mars 2000, para. 214; Prosecutor v. Limaj
et al., IT‐03‐66‐T, Trial Chamber, Judgement (�Limaj et al. Trial Judgment�/Aktgjykimi Limaj dhe të tjerë),
para. 186; Mladić Trial Judgment,, para. 3027; ICTR/TPNR, Akayesu Trial Judgment, para. 582;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 311; Bemba Decision on Confirmation of Charges, para. 78;
Katanga Trial Judgment, 7 mars 2014, para. 1102.
66 ICTY/TPNJ, Blagojević and Jokić Trial Judgment, para. 544; ICTR/TPNR, Akayesu Trial Judgment, , para.
582. Shih gjithashtu nenin 50(3) të Protokollit Shtesë I.
67 SCSL, Prosecutor v. Moinina Fofana, Allieu Kondewa, SCSL‐04‐14‐A, Appeals Chamber, Judgement, 28 maj
2008, para. 299, 300.
68  ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Tadić, IT‐94‐1‐T, Trial Chamber, Opinion and Judgment (�Tadić Trial
Judgment�), 7 maj 1997, para. 635; Kunarac et al. Trial Judgment, para. 423; ECCC/DHJGJK, Duch Trial
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popullatës civile, mund të merren parasysh, ndër të tjera, (i) mjetet dhe metodat e

përdorura gjatë sulmit; (ii) statusi i viktimave dhe numri i tyre; (iii) karakteri

diskriminues i sulmit; (iv) lloji i krimeve të kryera gjatë sulmit; (v) forma e

qëndresës ndaj sulmuesve në kohën e sulmit; (vi) shkalla në të cilën forca

sulmuese zbatoi kriteret parandaluese të ligjeve të luftës; dhe (vii) propaganda

dhe stërvitja e trupave lidhur me sulmet e drejtuara kundër civilëve.69

 I përhapur gjerësisht ose sistematik. Lloji i sulmit karakterizohet nga cilësimet

veçuese �i përhapur gjerësisht� ose �sistematik�. 70  Shprehja �i përhapur

gjerësisht� nënkupton shtrirjen e gjerë të sulmit dhe numrin e personave të

sulmuar. 71  Ajo mund të nënkuptojë një sulm të kryer në një zonë të madhe

gjeografike, ose një sulm të kryer në një zonë të vogël gjeografike drejtuar kundër

një numri të madh civilësh. 72  Termi �sistematik� ka të bëjë me karakterin e

organizuar të veprimeve të dhunës dhe pamundësinë që ato të kenë ndodhur

rastësisht. Rregullsia në kryerjen e krimeve, në kuptimin e përsëritjes jorastësore

dhe të rregullt të veprimeve kriminale të ngjashme, është shprehje e zakonshme e

kryerjes sistematike të tyre. 73 Ekzistenca e një politike ose plani mund të jetë

tregues i karakterit sistematik të sulmit, por nuk përbën një element juridik më

Judgment, para. 312; ICC/GJPN, Katanga Trial Judgment, para. 1103; Prosecutor v. Ntaganda, ICC‐01/04‐
02/06, Trial Chamber VI, Judgment (�Ntaganda Trial Judgment�), para. 667.
69 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 91; Prosecutor v. Mrk�ić and �ljivančanin, IT‐95‐13/1‐
A, Appeals Chamber, Judgement (�Mrk�ić and �ljivančanin Appeal Judgment�), 5 maj 2009, para. 30;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 309; ICC/GJPN, Ntaganda Trial Judgment, para. 671.
70 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 97; ICC/GJPN, Situation in the Republic of Kenya,
ICC‐01/09‐19‐Corr, Pre‐Trial Chamber II, Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the
Authorisation of an investigation into the Situation in the Republic of Kenya, para. 94.
71 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 94; Mladić Trial Judgment/Akgjykimi Mlladiq, para.
3025; ICC/GJPN, Prosecutor v. Katanga and Ngudjolo, ICC‐01/04‐01/07‐717, Pre‐Trial Chamber I, Decision
on Confirmation of Charges, para. 394; Prosecutor v. Gbagbo, ICC‐02/11‐01/11‐656‐Red, Pre‐Trial Chamber I,
Gbagbo Decision on Confirmation of Charges, para. 222.
72 ICC/GJPN, Katanga and Ngudjolo Decision on Confirmation of Charges, para. 395; Bemba Decision on
Confirmation of Charges, para. 83.
73 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 94; Prosecutor v. Kordić and Čerkez, IT‐95‐14/2‐A,
Appeals Chamber, Judgement (�Kordić and Čerkez Appeal Judgment�), 17 dhjetor 2004, para. 94;
ICTR/TPNR, Akayesu Trial Judgment, para. 580; ICC/GJPN, Gbagbo Decision on Confirmation of
Charges, para. 223.
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vete. 74  Për të përcaktuar nëse një sulm është �i përhapur gjerësisht� ose

�sistematik�, mund të merren parasysh, ndër të tjera, (i) pjesëmarrja e mundshme

e zyrtarëve ose autoriteteve, ose çfarëdo praktike e identifikueshme krimesh;75 (ii)

përsëritja e veprimeve diskriminuese të drejtuara kundër disa pjesëtarëve të

caktuar të popullatës;76 (iii) përdorimi i propagandës nga kryesit;77 dhe (iv) pasojat

e sulmit mbi popullatën e sulmuar.78

(ii) Lidhja midis krimit bazë dhe sulmit

 Krimi bazë duhet të kryhet �si pjesë e� sulmit kundër popullatës civile, por

nuk është e nevojshme të kryhet gjatë vetë sulmit. Një krim që kryhet para ose pas

sulmit kryesor kundër popullatës civile, ose larg tij, mund të jetë gjithsesi pjesë e

atij sulmi në qoftë se ekziston lidhje e mjaftueshme midis tij dhe sulmit.79 Për të

përcaktuar ekzistencën e kësaj lidhjeje, duhen marrë parasysh karakteristikat,

qëllimet, lloji ose pasojat e krimit.80

(iii) Dijenia për sulmin

 Kryesi duhet të jetë i vetëdijshëm se po kryhet një sulm i përhapur gjerësisht

ose sistematik kundër një popullate civile dhe se veprimet e tij janë pjesë e atij

sulmi, ose së paku, duhet të ketë ndërmarrë rrezikun që veprimet e tij te kenë qenë

74  ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 98; Mladić Trial Judgment, para. 3025;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 312, ICC/GJPN, Katanga Trial Judgment, para. 301.
75 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 95.
76 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Kraji�nik, IT‐00‐39‐T, Trial Chamber, Judgement (�Kraji�nik Trial Judgment�),
27 shtator 2006, para. 708.
77 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Trial Judgment, para. 572.
78 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 95.
79 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 100; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para.
318.
80 ICC/GJPN, Bemba Decision on Confirmation of Charges, para. 86; Katanga Trial Judgment, para. 1124.
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pjesë e sulmit.81 Nuk është e nevojshme që kryesi t�i dijë hollësitë e sulmit, apo të

ketë të njëjtin qëllim ose synim si sulmi. Gjithashtu, nuk ka rëndësi nëse kryesi

synonte që veprimet e tij të drejtoheshin kundër popullatës që ishte objekt i sulmit,

apo thjesht kundër viktimës.82 Dijenia e kryesit mund të deduktohet ndër të tjera

nga (i) pozita e kryesit në hierarkinë ushtarake dhe roli i tij në fushatën kriminale;

(ii) prania e kryesit në vendin e kryerjes së krimit; dhe (iii) rrethanat e

përgjithshme historike dhe politike në të cilat u kryen veprimet.83

(b) Kriteret konkrete lidhur me krimet kundër njerëzimit

(i) Burgosja

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm). Krimi i burgosjes si krim kundër

njerëzimit brenda kuptimit të nenit 13(1)(e) të Ligjit, kryhet nëpërmjet një veprimi

ose mosveprimi që shkakton heqjen e lirisë së një personi pa proces ligjor të

rregullt, që e bën burgosjen arbitrare.84 Burgosja përfshin mbajtjen e paligjshme të

një personi në një mjedis të mbyllur, si për shembull burg ose institucion

psikiatrik, dhe kufizimin e paligjshëm të lëvizjeve të atij personi brenda një

hapësire të caktuar, si për shembull në një geto, kamp apo shtëpi.85

81 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 102; Prosecutor v. �ainović et al., IT‐05‐87‐A, Appeals
Chamber, Judgement (��ainović et al. Appeal Judgment�)/Aktgjykimi i Apelit Shainoviq dhe të tjerë,
23 janar 2014, para. 271; Mladić Trial Judgment, para. 3029; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para.
319; ICC/GJPN,  Bemba Decision on Confirmation of Charges,, para. 87, 88.
82 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 102, 103; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment,
para. 319; ICC/GJPN, Katanga Trial Judgment, para. 1125.
83 ICC/GJPN, Katanga and Ngudjolo Decision on Confirmation of Charges, para. 402.
84 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Kordić and Čerkez, IT‐95‐14/2‐T, Trial Chamber, Judgement (�Kordić and Čerkez
Trial Judgment�), 26 shkurt 2001, para. 302; Prosecutor v. Krnojelac,  IT‐97‐25‐T, Trial Chamber, Judgment
(�Krnojelac Trial Judgment�), 15 mars 2002, paras 113‐115; Kordić and Čerkez Appeal Judgment,
para. 116; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 347; Co‐Prosecutors v. Nuon Chea and Khieu
Samphan, 002/19‐09‐2007/ECCC/TC, Trial Chamber, Case 002/02 Judgement (�Case 002/02 Trial
Judgment�), 16 nëntor 2018, para. 689; ICTR/TPNR, Prosecutor v. Ntagerura et al., ICTR‐99‐46‐T, Trial
Chamber, Judgement and Sentence (�Ntagerura Trial Judgement� ), 25 shkurt 2004, para. 702.
85 ICC/GJPN, Situation in the Republic of Burundi, ICC‐01/17‐9‐Red, Pre‐Trial Chamber III, Public Redacted
Version of �Decision Pursuant to Article 15 of the Rome Statute on the Authorization of an Investigation into
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 Heqja e lirisë konsiderohet arbitrare kur nuk ekziston bazë ligjore për

përligjjen e saj. Nëse qoftë se baza ligjore për burgosjen ekziston, ajo duhet të jetë

e vlefshme gjatë gjithë kohëzgjatjes së burgimit; në momentin që baza ligjore

pushon së ekzistuari, vazhdimi i mbajtjes në burgim mund të konsiderohet

arbitrar. 86  Instrumentet ndërkombëtare për të drejtat e njeriut përmbajnë

udhëzime që ndihmojnë në kryerjen e vlerësimit nëse heqja e lirisë është

arbitrare. 87  Në qoftë se përligjja e burgosjes bëhet mbi bazën e legjislacionit

shtetëror, atëherë duhet të vërtetohet që dispozitat përkatëse nuk janë në shkelje

të së drejtës ndërkombëtare.88

 Arbitrariteti i burgosjes mund të rrjedhë edhe nga heqja e lirisë fizike, e cila

përndryshe do të ishte e përligjur, në qoftë se heqja e lirisë bëhet në mosrespektim

të rëndë të të drejtave procedurale themelore, të parapara në të drejtën

ndërkombëtare, të personit të cilit i është hequr liria. 89 Të drejtat procedurale

themelore përfshijnë, në veçanti: (i) të drejtën për t�u informuar për arsyen e

the Situation in the Republic of Burundi, ICC‐01/17‐9‐US‐Exp, 25 October 2017� (�Burundi Decision
25 October 2017�), para. 68; ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Prlić et al., IT‐04‐74‐A, Appeals Chamber,
Judgement Volume 1 Part 2 (�Prlić et al. Appeal Judgment�), 29 nëntor 2017, para. 473; Kordić and Čerkez
Appeal Judgment, para. 640; Prosecutor v. Simić et al., IT‐95‐17/1‐T, Trial Chamber, Judgement (�Simić et
al Trial Judgment�), 17 tetor 2003, para. 534, 661; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 464, 468;
Case 002/02 Trial Judgment, para. 1160‐1163.
86 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 114; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 348; Case
002/02 Trial Judgment,, para. 689, 691; ICTR/TPNR, Ntagerura Trial Judgment, para. 702.
87 Për shembull, shih nenet 9 dhe 10 të Deklaratës Universale për të Drejtat e Njeriut (GA/RES/217 A/(III)
të 10 dhjetorit 1948); nenet 5 dhe 6 të Konventës (Evropiane) për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe
Lirive Themelore (UNTS vëll. 213, f. 221); nenet 9 dhe 14 të Konventës Ndërkombëtare për të Drejtat
Civile dhe Politike (UNTS vëll. 999, f. 171); dhe  Tërësia e Parimeve për Mbrojtjen e të gjithë Personave
ndaj të cilëve zbatohet çfarëdo forme ndalimi ose burgimi (GA Res. 43/173 e 9 dhjetorit 1999).
ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 113; ECCC/DHJGJK, Case 002/02 Trial Judgment, para. 692‐
693; ICC/GJPN, Burundi Decision 25 October 2017, poshtëshënimi 169.
88 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 114; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 348; Case
002/02 Trial Judgment,, para 689; ICTR/TPNR, Ntagerura Trial Judgment, para. 702.
89 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, poshtëshënimi 347; Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 302;
ICTR/TPNR, Ntagerura Trial Judgment, para. 702.
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ndalimit; dhe (ii) të drejtën për shqyrtim të shpejtë të ligjshmërisë së ndalimit prej

një gjykate ose paneli administrativ.90

 Ligji nuk kërkon që burgosja të jetë për një periudhë të zgjatur. Vetëm koha e

shkurtër e ndalimit nuk mund të paraqitet si argument për të mohuar shkallën ose

peshën e heqjes së lirisë fizike.91 Megjithatë, jo çdo heqje e vogël lirie i përmbush

elementet materiale të burgosjes.92

 Elementi mendor (synimi kriminal). Kryesi duhet të ketë pasur qëllimin për

heqjen e lirisë fizike të personit, ose ka vepruar duke pasur dijeninë e arsyeshme

se veprimi ose mosveprimi i tij ka gjasa të shkaktojë heqjen arbitrare të lirisë fizike

të personit.93

(ii) Akte të tjera çnjerëzore

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm). Krimi i akteve të tjera çnjerëzore si krim

kundër njerëzimit brenda kuptimit të nenit 13(1)(j) të Ligjit, kryhet përmes një

veprimi ose mosveprimi me peshë të ngjashme me atë të akteve të tjera të

renditura në nenin 13 të Ligjit, i cili shkakton vuajtje apo lëndim të rëndë mendor

ose fizik, ose përbën cenim të rëndë të dinjitetit njerëzor.94 Sikurse sugjerohet edhe

90 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 120; Prosecutor v. Prlić et al., IT‐04‐74‐T, Trial Chamber,
Judgement Volume 1, (�Prlić et al. Trial Judgment�), 29 maj 2013, para. 66; ECCC/DHJGJK, Duch Trial
Judgment, para. 239.
91 ICC/GJPN, Burundi Decision 25 October 2017, para. 68.
92 ICTR/TPNR, Ntagerura Trial Judgment, para. 702; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 349.
93 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 115; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 350; Case
002/02 Trial Judgment, para. 687.
94 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Popović et al, IT‐05‐88‐T, Trial Chamber, Judgement (�Popović et al. Trial
Judgment�), 10 qershor 2010, para. 888; Prosecutor v. Vasiljević, IT‐98‐32‐T, Trial Chamber, Judgment
(�Vasiljević Trial Judgment�), 29 nëntor 2002, para. 234; ICTR/TPNR, Prosecutor v. Bagosora et al., ICTR‐

98‐41‐T, Trial Chamber, Judgement and Sentence (�Bagosora et al. Trial Judgment�), 18 dhjetor 2008,
para. 2218; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 368.
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nga termi �të tjera�, ky është një krim plotësues i cili penalizohet si sjellje që nuk

përfshihet në ndonjë prej krimeve të tjera të renditura në nenin 13 të Ligjit.95

 Formulimi i nenit 13(1)(j) të Ligjit është i hapur dhe lejon përfshirjen e një

vargu veprimesh dhe mosveprimesh. Për të mos lejuar shkelje të mundshme të

parimit nullum crimen sine lege, zbatueshmëria e tij duhet të kufizohet për veprime

të rënda që kanë të njëjtën peshë si edhe krimet e tjera të paraqitura në nenin 13 të

Ligjit.96 Shkalla e ashpërsisë së veprimeve duhet të vlerësohet rast pas rasti, duke

u kushtuar vëmendjen e duhur rrethanave konkrete në secilën çështje gjyqësore,97

si: (i) lloji i veprimit ose mosveprimit; (ii) konteksti në të cilin ka ndodhur;

(iii) rrethanat personale të viktimës, ndër të cilat mosha, gjinia dhe gjendja

shëndetësore; dhe (iv) ndikimi fizik, mendor dhe moral i sjelljes mbi viktimën.98

Ndalimi ose izolimi i personave në kushte çnjerëzore mund të përbëjë akt

95 Në mënyrë të ngjashme, ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Kvočka et al., IT‐98‐30/1‐T,  Trial Chamber, Judgement,
(�Kvočka et al. Trial Judgment�), 2 nëntor 2001, para. 206; Vasiljević Trial Judgment, para. 234;
ICTR/TPNR, Bagosora et al. Trial Judgment, para. 2218; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 367;
ICC/GJPN, Katanga and Ngudjolo Decision on Confirmation of Charges, para. 452; Prosecutor v. Muthaura
et al., ICC‐01/09‐02/11‐382‐Red, Pre‐Trial Chamber II, Decision on the Confirmation of Charges Pursuant to
Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute, 23 janar 2012, para. 269; Prosecutor v. Al Hassan, ICC‐01/12‐
01/18‐461‐Corr‐Red, Pre‐Trial Chamber I, Rectificatif à la Décision relative à la confirmation des charges
portées contre Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag Mahmoud, (�Al Hassan Decision on Confirmation
of Charges�), 13 nëntor 2019, para. 252.
96 Në mënyrë të ngjashme, ICTY/TPNJ, Kordić and Čerkez Appeal Judgment, para. 117; Kvočka et al. Trial
Judgment, para. 206; ICTR/TPNR, Prosecutor v. Niyitegeka, ICTR‐96‐14‐T, Trial Chamber, Judgement and
Sentence, 16 maj 2003, para. 460; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 367; ICC/GJPN, Katanga
and Ngudjolo Decision on Confirmation of Charges, para. 448. Përfundimi nëse një sjellje e caktuar
përmbush standardin e ashpërsisë mund të nxirret edhe në bazë të normave të së drejtës
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut, në veçanti në bazë të KEDNJ‐së dhe KNDCP‐së. Shih
ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Kupre�kić et al., IT‐95‐16‐T, Trial Chamber, Judgement, (�Kupre�kić et al. Trial
Judgment�), 14 janar 2000, para. 566; ICC/GJPN, Katanga and Ngudjolo Decision on Confirmation of
Charges, para. 449; Al Hassan Decision on Confirmation of Charges, para. 252.
97  ICTY/TPNJ, Bla�kić Trial Judgment, para. 243; Kordić and Čerkez Appeal Judgment, para. 117;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 369; ICC/GJPN, Al Hassan Decision on Confirmation of
Charges, para. 253.
98 ICTY/TPNJ, Vasiljević Trial Judgment, para. 235; ECCC/DHJGJK, Co‐Prosecutors v. Nuon Chea and
Khieu Samphan, 002/19‐09‐2007/ECCC/TC, Trial Chamber, Case 002/01 Judgement,  7 gusht 2014,
para. 438; ICC/GJPN, Katanga and Ngudjolo Decision on Confirmation of Charges, para. 449.

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/27 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



 

KSC‐BC‐2020‐06 27 26 tetor 2020

çnjerëzor në rrethana të caktuara,99 por nuk përbën thjesht në vetvete një akt

çnjerëzor.

 Nuk është e nevojshme që vuajtja të ketë pasoja afatgjata, megjithëse kjo mund

të ketë rëndësi për përcaktimin e shkallës së ashpërsisë së veprimeve kriminale.100

 Elementi mendor (synimi kriminal). Veprimi ose mosveprimi duhet të jenë kryer

qëllimisht ose me dijeninë se ky veprim ose mosveprim mund të shkaktonte këtë

dhimbje ose vuajtje ose mund të përbënte cenim të rëndë të dinjitetit njerëzor. 101

(iii) Tortura

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm).  Krimi i torturës si krim kundër

njerëzimit brenda kuptimit të nenit 13(1)(f) të Ligjit, kryhet nëpërmjet një veprimi

ose mosveprimi që shkakton dhimbje ose vuajtje të rëndë fizike apo mendore mbi

një person tjetër.102

 Analiza nëse veprimi apo mosveprimi i përmbush kriteret e aktit të torturës

duhet të bëhet rast pas rasti,103 duke marrë parasysh, për shembull: (i) llojin dhe

rrethanat e shkaktimit të dhimbjes; (ii) paramendimin dhe institucionalizimin e

keqtrajtimit; (iii) gjendjen fizike të viktimës; (iv) mënyrën dhe metodën e

përdorur; (v) pozitën inferiore të viktimës; (vi) shkallën në të cilën është

99 ICTR/TPNR, Prosecutor v. Bagilishema, ICTR‐95‐IA‐T, Trial Chamber, Judgement, 7 qershor 2001, para.
490‐492.
100 ICTY/TPNJ, Vasiljević Trial Judgment, para. 235; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 369;
ICC/GJPN, Al Hassan Decision on Confirmation of Charges, para. 253.
101 ICTY/TPNJ, Vasiljević Trial Judgment, para. 236; Popović et al. Trial Judgment, para. 888; ICTR/TPNR,
Prosecutor v. Kayishema and Ruzindana, ICTR‐95‐1‐T, Trial Chamber, Judgement, 21 maj 1999, para. 153.
102 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Brđanin, IT‐99‐36‐T, Trial Chamber, Judgement (�Brđanin Trial Judgment�),
1 shtator 2004, para. 481; Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 142; ECCC/DHJGJK, Duch Trial
Judgment, para. 354.
103  ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Brđanin, IT‐99‐36‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Brđanin Appeal
Judgment�), 3 prill 2007, para. 251; Prosecutor v Naletilić and Martinović, IT‐98‐34‐A, Appeals Chamber,
Judgement (�Naletilić and Martinović Appeal Judgment�), 3 maj 2006, para. 299; Kunarac et al. Appeal
Judgment, para. 149.
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keqtrajtuar personi gjatë një periudhe të zgjatur; (vii) përdorimin e formave të

përsëritura ose të ndryshme të keqtrajtimit që janë të ndërlidhura, kryhen sipas

një praktike të caktuar veprimesh, ose bëhen për arritjen e të njëjtit qëllim të

ndaluar.104 Kushtet e imponuara gjatë ndalimit, si rrahjet, dhuna seksuale, lënia

për një kohë të gjatë pa gjumë, ushqim, higjienë dhe ndihmë mjekësore, si dhe

kërcënimet me torturë, përdhunim, ose vrasje të të afërmve, janë konsideruar të

rënda në atë masë sa të përbëjnë torturë.105

 Gjithashtu, nuk është e nevojshme që pasojat e veprimit ose mosveprimit të

jenë të dukshme  apo të përhershme te viktima.106 Nuk është kusht që kryesi të

ketë vepruar në cilësinë e një zyrtari publik apo si person me pushtet.107

 Elementi mendor (synimi kriminal). Kryesi duhet ta ketë shkaktuar dhimbjen dhe

vuajtjen në mënyrë të qëllimshme dhe me synime të tilla si marrja e informatave

apo e një deklarate pranuese; ose ndëshkimi, frikësimi, shtrëngimi apo

diskriminimi i viktimës ose një personi të tretë, për çfarëdo arsye. 108  Është e

mjaftueshme që një nga qëllimet e ndaluara të jetë pjesë e motivit për sjelljen; nuk

është e nevojshme që ai të jetë �qëllimi mbizotërues ose i vetëm� në shkaktimin e

dhimbjes apo vuajtjes së rëndë.109

104 ICTY/TPNJ, Simić et al. Trial Judgment, para. 80, i referohet Krnojelac Trial Judgment, para. 182. Shih
gjithashtu ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 355.
105 ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 355, i referohet ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Mucić et al., IT‐

96‐21‐T, Trial Chamber, Judgement ((�Mucić et al. Trial Judgment�), 16 nëntor 1998, para. 467; Kvočka et
al. Trial Judgment, para. 151; Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 150.
106 ICTY/TPNJ, Kvočka et al. Trial Judgment, para. 148; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 355.
107 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 148; Prosecutor v. Kvočka et al., IT‐98‐30/1‐A,
Appeals Chamber, Judgement (�Kvočka et al. Appeal Judgment�), 28 shkurt 2005, para. 284.
108 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 153; Limaj et al. Trial Judgment/Aktgjykimi Limaj
dhe të tjerë, 30 nëntor 2005, para. 235, 239; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 356.
109 ICTY/TPNJ, Kvočka et al. Trial Judgment, para. 153; Mucić et al. Trial Judgment, 16 nëntor 1998,
para. 470; Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 155; Simić et al. Trial Judgment, para. 81;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 356.
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(iv) Vrasja e paligjshme

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm). Krimi i vrasjes së paligjshme si krim

kundër njerëzimit  brenda kuptimit të nenit 13(1)(a) të Ligjit, kryhet nëpërmjet një

veprimi ose mosveprimi që shkakton vdekjen e një personi. 110  Nuk është e

nevojshme të tregohet kufoma e personit të ndjerë si provë e vdekjes; mjafton

mbështetja në prova rrethanore,111 duke marrë parasysh, për shembull: (i) raste të

keqtrajtimit të viktimës; (ii) praktika të keqtrajtimit ose zhdukjes së viktimave të

tjera; (iii) përkimi, ose përkimi i afërt i kohës së vdekjes së viktimave të tjera;

(iv) rrethanat në të cilat viktima është parë për herë të fundit; (v) atmosfera e

përgjithshme e moszbatimit të ligjit në zonën ku u kryen aktet dhe sjellja e

përgjithshme e ushtarëve aty afër; dhe (vi) koha që ka kaluar që prej zhdukjes së

personit.112

 Elementi mendor (synimi kriminal).  Kryesi duhet ta ketë vrarë personin në

mënyrë të qëllimshme, ose të ketë shkaktuar qëllimisht dëmtim të rëndë fizik, që

kryesi logjikisht duhej ta kishte ditur se mund të shkaktonte vdekje.113

(v) Zhdukje me forcë e personave

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm). Krimi i zhdukjes me forcë të personave

si krim kundër njerëzimit,114 brenda kuptimit të nenit 13(1)(i) të Ligjit, kryhet nga

110 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 324; Kraji�nik Trial Judgment, para. 715; ICTR/TPNR,
Akayesu Trial Judgment, para. 589; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 331; ICC/GJPN, Bemba
Decision on Confirmation of Charges, para. 132.
111 ICTY/TPNJ, Tadić Trial Judgment, para. 240; ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 326; Karadžić
Trial Judgment, para. 446; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 332; ICC/GJPN, Katanga Trial
Judgment, para. 768.
112 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 327; Prosecutor v. Halilović, IT‐01‐48‐T, Trial Chamber,
Judgement  (�Halilović Trial Judgment�), 16 nëntor 2005, para. 37. 
113  ICTY/TPNJ, Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 236; Mladić Trial Judgment,  para. 3050;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 333.
114 Krimi i zhdukjes me forcë si krim kundër njerëzimit është njohur në disa instrumente ligjore, si në:
Organisation of American States, Annual Report of the Inter‐American Commission on Human Rights,
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përfaqësues shtetërorë ose persona që veprojnë me autorizimin, mbështetjen ose

pëlqimin e heshtur të shtetit ose të një organizate politike,115 përmes një veprimi

apo mosveprimi që çon në heqjen e lirisë së një personi, ndjekur nga refuzimi për

AG/RES.666 (XIII‐01/83), 18 nëntor 1983, para. 4; Declaration on the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance, A/RES/47/133, miratuar më 18 dhjetor 1992 (�1992 Declaration�), paragrafi i katërt i
hyrjes; Inter‐American Convention on Forced Disappearance of Persons, 9 qershor 1994, OAS Treaty Series
No. 68, f. 33 (�1994 Inter‐American Convention�), paragrafi i gjashtë i hyrjes; International Law
Commission, Draft Code of Crimes Against the Peace of Mankind, Yearbook ILC, 1996, vol. II (Part Two), f.
50; neni 7(1)(i) i Statutit të Romës, 17 korrik 1998, UNTS, vëll. 2187 (�Statuti i Romës�), f. 3; neni 5.1(i)
dhe 5.2(h) i Regulation No. 2000/15 on the Establishment of Panels with Exclusive Jurisdiction Over Serious
Criminal Offences, UNTAET/REG/2000/15, 6 qershor 2000; Report of the Intersessional Open‐Ended Working
Group to Elaborate a Draft Legally Binding Normative Instrument for the Protection of All Persons from
Enforced Disappearance, E/CN.4/2005/66, 10 mars 2005 (�2005 ISWG Report�), para. 12; International
Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, UNTS, vol. 2716, f. 3 (�2006
Convention on Enforced Disappearance�), paragrafi i pestë i hyrjes dhe neni 5; Draft Articles on
Prevention and Punishment of Crimes Against Humanity (�CAH Draft Articles�), neni 2(1)(i), pjesë e
Raportit të Komisionit të së Drejtës Ndërkombëtare (2019), A/74/10, f. 10‐140.
115 Për përcaktimin e përgjegjësisë penale në lidhje me krimin kundër njerëzimit të zhdukjes me forcë,
kryesit mund të veprojnë në kontekstin e shtetit ose të një organizate politike. Kjo është pranuar në
ECCC/DHJGJK, Case 002/01 Trial Judgment, para. 448; Case 002/02 Trial Judgment, para. 754;
neni 7(2)(i) i Statutit të Romës dhe  elementet e krimeve të lidhura me të; neni 2(2)(i) i CAH Draft Articles;
ky element është mbështetur në raportin me titull �Civil and Political Rights, Including Questions of:
Disappearances and Summary Executions�, i z. Manfred Nowak (�2002 Nowak Report�), E/CN.4/2002/71,
8 janar 2002, para. 71, 73; Këshilli i Evropës, Asambleja Parlamentare, Resolution 1463 (2005), 3 tetor
2005, para. 10.1.1 (ku bëhet thirrje për një përkufizim të gjerë të zhdukjes me forcë që përfshin veprime
�të kryera nga aktorë joshtetërorë, si grupe paramilitare, skuadra të vdekjes, luftëtarë rebelë, ose grupe
të krimit të organizuar�). Përfshirja e shtetit theksohet gjithashtu edhe në shumë instrumente të të
drejtave të njeriut, si GA/RES/33/173 (�Personat e Zhdukur�), 20 dhjetor 1978, paragrafët 2‐4 të hyrjes;
1992 Declaration, para. 3 i hyrjes; neni II i 1994 Inter‐American Convention; neni 2 i 2006 Convention on
Enforced Disappearance (neni 3 i kësaj Konvente i lejon shtetet të hetojnë raste të zhdukjeve me forcë të
kryera nga persona ose grupe personash që veprojnë pa autorizimin, mbështetjen, ose pëlqimin e
shtetit); Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances  (�1987 WGEID
Report�), E/CN.4/1988/19, 31 dhjetor 1987, para. 17; Report of the Working Group on Enforced or
Involuntary Disappearances  (�1996 WGEID Report�), E/CN.4/1996/38, 15 janar 1996, para. 55;
Addendum to the Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances  (�2010
WGEID Report Addendum�), A/HRC/16/48/Add.3, 28 dhjetor 2010, para. 25‐26 (ku megjithatë
pranohet që përkufizimi në Statutin e Romës të zgjerohet për të përfshirë edhe �organizatat politike�);
Këshilli i Evropës, Asambleja Parlamentare, Rezoluta 828 (1984), para. 2. Shih edhe Inter‐American Court
of Human Rights (�IACtHR�), Case of Velásquez‐Rodríguez v. Honduras, Judgment (Merits) (�Velásquez‐
Rodríguez v. Honduras Judgment�), 29 korrik 1988, para. 148; Case of Gómez‐Palomino v. Peru, Order
(Monitoring compliance with Judgment) (Gómez‐Palomino v. Peru Order), 22 nëntor 2005, para. 97; Case of
the Río Negro Massacres v. Guatemala, Judgment (Preliminary objection, merits, reparations and costs),
4 shtator 2012, para. 115; Case of Osario Rivera and Family Members v. Peru, Judgment, 26 nëntor 2013, para.
113.
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të pranuar se ka pasur heqje lirie apo për të dhënë informacion lidhur me fatin ose

vendndodhjen e atij personi.116

 Heqja e lirisë përfshin të gjitha format e heqjes së lirisë së një personi kundër

vullnetit të tij ose të saj, në çfarëdo vendi.117 Heqja e lirisë në vetvete mund të jetë

që në fillim e paligjshme, ose edhe nëse fillimisht e justifikueshme, mund të bëhet

në vijim e paligjshme.118 Ajo përfshin gjithashtu edhe rastin kur personi në fjalë

fillimisht është arrestuar dhe mbajtur i ndaluar në mënyrë të ligjshme, por në vijim

�është zhdukur� gjatë ndalimit.119

116 Elementet e krimit rrjedhin nga e drejta zakonore ndërkombëtare e pasqyruar në instrumentet ligjore
dhe praktikën e gjykatave ndërkombëtare, ndër të cilat edhe organet e të drejtave të njeriut. Për këtë
arsye, Gjykatësi i Procedurës Paraprake mban parasysh dallimin ndërmjet shkeljeve të obligimeve
lidhur me të drejtat e njeriut dhe përgjegjësisë penale, që pasqyrohet prej llojit të instrumenteve dhe
mandateve konkrete të gjykatave ose organeve në vendimet e të cilave është mbështetur. Dokumentet,
instrumentet dhe vendimet lidhur me ngjarjet që kanë ndodhur pas juridiksionit kohor të Dhomave të
Specializuara janë dëshmi e konsolidimit të përkufizimeve të mëparshme të zhdukjes me forcë.
ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Gotovina et al., IT‐06‐90‐T, Trial Chamber, Judgement 15 prill 2011, para. 1837;
ECCC/DHJGJK, Case 002/01 Trial Judgment, para. 448; Case 002/02 Trial Judgment, para. 754; Dhoma
Gjyqësore e Krimeve të Luftës në Gjykatën e Bosnje‐Hercegovinës, Boban �im�ić, X‐KR‐05/04, Verdict,
11 korrik 2006, para. 77; Dragan Damjanović, X‐KR‐05/51, Verdict, 15 dhjetor 2006, f. 26‐27; Želko Lelek, X‐

KR/06/202, Verdict, 23 maj 2008, f. 26; ICC/GJPN, Burundi Decision 25 tetor 2017, para. 118; IACtHR,
Case of García and Family Members v. Guatemala, Serie C No. 258, Judgment (�García and Family Members
v. Guatemala Judgment�), 29 nëntor 2012, para. 115; Case of González Medina and Family v. Dominican
Republic, Judgment, 27 shkurt 2012, para. 128; 1987 WGEID Report, para. 17; 1996 WGEID Report, para.
55; paragrafi i tretë i hyrjes së 1992 Declaration, A/RES/47/133, miratuar më 18 dhjetor 1992; neni II i
1994 Inter‐American Convention; neni 2 i 2006 Convention on Enforced Disappearance; neni 7(2)(i) i Statutit
të Romës (që mbështetet në një masë të madhe në përkufizimin e 1992 Declaration) dhe neni 2(2)(i) i
CAH Draft Articles.
117 Shih më lart para. 57‐61 (Kritere të veçanta, Burgimi). ICC/GJPN, Burundi Decision 25 october 2017,
para. 118; paragrafi i tretë i hyrjes së 1992 Declaration (�personat arrestohen, ndalohen ose rrëmbehen
kundër vullnetit të tyre, ose iu hiqet liria në ndonjë mënyrë tjetër�); neni II i 1994 Inter‐American
Convention (�akt i privimit të personit ose personave nga liria, në cilëndo mënyrë�); neni 7(2)(i) i Statutit
të Romës (�arrestimi, ndalimi ose rrëmbimi i personave�), së bashku me Elementet e Krimeve (para. 1)
dhe poshtëshënimet 25 dhe 26; neni 2(2)(i) CAH Draft Articles; neni 2 i 2006 Convention on Enforced
Disappearance (�arrestimi, ndalimi, rrëmbimi ose çfarëdo forme tjetër e privimit nga liria�); Report of
the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/7/2, 10 janar 2008 (�2007
WGEID Report�), f. 11, para. 7 (pjesë e Komentit të Përgjithshëm); 2010 WGEID Report Addendum, para.
22‐24.
118 Shih më lart, para. 57‐61 (Kritere të veçanta: Burgosja). Shih gjithashtu poshtëshënimin 25 në pjesën e
elementëve të krimeve të Statutit të Romës.
119 IACtHR, Case of Trujillo‐Oroza v. Bolivia, Judgment, 26 janar 2000; ICC/GJPN, Burundi Decision 25
october 2017, para. 118. Shih gjithashtu poshtëshënimin 26 në pjesën e elementëve të krimeve të Statutit
të Romës.
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 Refuzimi për të pranuar ose për të dhënë informacion përfshin mohimin

kategorik, dhënien e informacionit të rremë, ose mbajtjen të fshehtë të fatit ose

vendndodhjes së viktimës.120 Në këtë kontekst vërehet se, pavarësisht nëse familja

e viktimës ka bërë ankesë zyrtare,121 shteti ka për detyrë të kryejë ex officio dhe pa

vonesë një hetim të efektshëm për zhdukjen e viktimës;122 po kështu, organizata

politike ka detyrimin që të japë llogari për personat e zhdukur dhe të informojë

familjet për fatin ose vendndodhjen e tyre.123

120 ICC/GJPN, Burundi Decision 25 tetor 2017, para. 118; 2010 WGEID Report Addendum, para. 28.
121 Neni 13(1) i 1992 Declaration (�Kurdo që ka arsye për të besuar se është kryer një zhdukje me forcë,
shteti duhet t�ia referojë pa vonesë çështjen atij autoriteti për të kryer hetimin përkatës, edhe nëse nuk
është bërë ankesë zyrtarisht�); e njëjta gjuhë përdoret edhe në nenin 12(2) të 2006 Convention on Enforced
Disappearance; në mënyrë të ngjashme, ICC/GJPN, Burundi Decision 25 october 2017, para. 118; IACtHR,
Velásquez‐Rodríguez v. Honduras Judgment, para. 177; Case of Zambrano Vélez et al. v. Ecuador, Judgment,
4 korrik 2007, para. 120; Case of Heliodoro Portugal v. Panama, Judgment (�Heliodoro Portugal v. Panama
Judgment�), 12 August 2008, para. 145.
122 ECtHR/GJEDNJ, Case of Kurt v. Turkey, 15/1997/799/1002, Judgment, 25 maj 1998, para. 124; Case of
Cyprus v. Turkey, 25781/94, Judgment, 10 maj 2001, para. 147‐148; Case of Timurtaş v. Turkey, 23531/94,
Judgment, 13 qershor 2000, para. 89‐90 dhe 103‐105; Case of Bazorkina v. Russia, 69481/01, Judgment,
27 korrik 2006, para. 117‐125, 148; IACtHR, Velásquez‐Rodríguez v. Honduras Judgment, para. 174‐177,
181; Case of Blake v. Guatemala, Judgment (Merits) (�Blake v. Guatemala Judgment�), 24 janar 1998, para. 66;
Heliodoro Portugal v. Panama Judgment, para. 144; García and Family Members v. Guatemala Judgment,
para. 138; Human Rights Committee, Bleier v. Uruguay, Communication No. 30/1978, Decision, 29 mars
1982, para. 15; Quinteros Almeida v. Uruguay, Communication No. 107/1981, Decision (�Quinteros
Decision�), 21 korrik 1983, para. 15; Arévalo Perez et al. v. Columbia, Communication No. 181/1984,
Decision, 3 nëntor 1989, para. 10; Laureano Atachahua v. Peru, Communication No. 540/1993, Decision,
25 mars 1996, para. 10; Sarma v. Sri Lanka, Communication No. 950/2000, Decision, 16 korrik 2003, para.
11; ICC/GJPN, Burundi Decision 25 tetor 2017, para. 118. Shih edhe nenin 13 të 1992 Declaration; Report
of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, A/HRC/16/48 (�2010 WGEID
Report�), 26 janar 2011, f. 14‐15, para. 4‐5 (pjesë e Komentit të Përgjithshëm).
123 Ndalimi me ligj i zhdukjes me forcë në konflikte të armatosura ndërkombëtare ose jondërkombëtare,
dhe detyrimi për të dhënë llogari për personat e zhdukur dhe për t�u dhënë familjeve të tyre çfarëdo
informacioni për fatin e tyre, vlen për të gjitha palët në konflikt, përfshirë edhe grupet e armatosura,
shih rregullat 98 dhe 117, CIHL Study, Vol. I (Rregullat), f. 340‐343 dhe 421‐427; Asambleja e
Përgjithshme, �Assistance and co‐operation in accounting for persons who are missing or dead in armed
conflicts�, Resolution 3220 (XXIX), 6 nëntor 1974, neni 2 (�U bën thirrje palëve në konflikte të
armatosura, pavarësisht nga karakteri i tyre apo vendet ku zhvillohen, që gjatë luftimeve dhe pas
përfundimit të tyre dhe në përputhje me Konventat e Gjenevës të vitit 1949, të ndërmarrin çfarëdo
veprimesh që përfshihen në kompetencat e tyre për të ndihmuar në gjetjen dhe shënimin e varreve të
të vdekurve, të mundësojnë zhvarrosjen dhe kthimin e kufomave, nëse kërkohet prej familjeve të tyre,
dhe të japin informacion për ata që janë zhdukur gjatë veprimeve luftarake�). Nëse këto detyrime
ekzistojnë për grupet e armatosura gjatë konfliktit, atëherë mund të pritet që ato ekzistojnë edhe jashtë
konfliktit të armatosur, përfshirë edhe në kontekstin e një sulmi të përhapur gjerësisht ose sistematik.
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 Si rezultat i zhdukjes me forcë, viktima nxirret jashtë mbrojtjes së ligjit,

domethënë viktima nuk ka më qasje në ndihmë gjyqësore dhe procedura juridike,

duke u gjendur kështu pa kurrfarë mbrojtjeje.124 Përkufizimi i zhdukjeve me forcë

në të drejtën zakonore ndërkombëtare nuk përcakton një periudhë minimale të

nxjerrjes së viktimës jashtë mbrojtjes së ligjit.125

 Krimi i zhdukjes me forcë konsiderohet krim që vazhdon për sa kohë që

kryesit vazhdojnë të mbajnë të fshehur fatin dhe vendndodhjen e personit, ose

personave që janë zhdukur dhe këto fakte mbeten të pasqaruara.126

 Elementi mendor (synimi kriminal). Kryesi duhet: (i) t�ia ketë hequr lirinë

personit në mënyrë të qëllimshme dhe me vetëdijen se heqja e lirisë do të ndiqej

nga refuzimi për të pranuar se është bërë heqje lirie ose për të dhënë informacion

për fatin apo vendndodhjen e viktimës; ose (ii) të ketë refuzuar dhënien e

informacionit për fatin ose vendndodhjen e personit në fjalë në mënyrë të

124 Para. i tretë i hyrjes dhe neni 1(2) i 1992 Declaration; neni II i Konventës Ndëramerikane të vitit 1994;
neni 2 i Konventës mbi Zhdukjet me Forcë e vitit2006; Këshilli i Evropës, Asambleja Parlamentare,
Resolution 1463 (2005), 3 tetor 2005, para. 1; 2007 WGEID Report, f. 11, para. 5 (pjesë e Komentit të
Përgjithshëm); 2010 WGEID Report Addendum, para. 29; ICC/GJPN, Burundi Decision 25 tetor 2017,
para. 120; IACtHR, Caso Anzualdo Castro v. Peru, Sentencia (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y
Costas, 22 shtator 2009, para. 94‐99; Chitay Nech et al. v. Guatemala, Judgment (Preliminary Objections,
Merits, Reparations, and Costs), 25 maj 2010, para. 99‐100. Nxjerrja e personit jashtë mbrojtjes së ligjit
shkel zakonisht dhe në veçanti të drejtën për liri vetjake, shih neni 5 të KEDNJ‐së; neni 9 i KNDCP‐së të
vitit 1966; neni XI i 1994 Inter‐American Convention; neni 17 i Konventës së vitit 2006 mbi Zhdukjet me
Forcë.
125  Përkufizimet e konceptit të zhdukjes me forcë në instrumentet juridike ndërkombëtare nuk
përfshijnë kriterin kohor. Shih edhe 2007 WGEID Report, f. 12, para. 8‐9 (pjesë e Komentit të
Përgjithshëm).
126  Neni 17(1) i 1992 Declaration; neni III‐1 i Konventës Ndëramerikane të vitit 1994; neni 8(1)(b) i
2006 Convention on Enforced Disappearance; Report of the Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances, E/CN.4/2001/68, 18 dhjetor 2000, para. 25‐32; 2010 WGEID Report, f. 11, para. 1 (pjesë
e Komentit të Përgjithshëm); 2010 WGEID Report Addendum, para. 33; ICC/GJPN, Burundi Decision
25 tetor 2017, para. 121; Human Rights Committee, Quinteros Decision, para. 14; ECtHR/GJEDNJ, Case
of El‐Masri v. Former Republic of Macedonia, 39630/09, Judgment, 13 dhjetor 2012, para. 240; Case of Varnava
and Others v. Turkey, 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 dhe
16073/90, Judgment, 18 shtator 2009, para. 148; IACtHR, Velásquez‐Rodríguez v. Honduras Judgment, para.
155, 181; Blake v. Guatemala Judgment, para. 65; Case of Goiburú et al. v. Peru, Judgment (Merits, Reparations
and Costs), 22 shtator 2006, para. 81; Heliodoro Portugal v. Panama Judgment, para. 34‐35, 106‐107; García
and Family Members v. Guatemala Judgment, para. 95, 112.
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qëllimshme dhe i vetëdijshëm që ajo heqje lirie i parapriu ose e shoqëroi këtë

refuzim.127 Megjithatë, sipas së drejtës zakonore ndërkombëtare të zbatueshme në

kohën përkatëse, nuk është e nevojshme të demonstrohet apo edhe të merret si i

mirëqenë se kryesi kishte synimin e veçantë ta nxirrte viktimën jashtë mbrojtjes së

ligjit.128

(vi) Përndjekja

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm). Krimi i përndjekjes si krim kundër

njerëzimit brenda kuptimit të nenit 13(1)(h) të Ligjit kryhet përmes një veprimi ose

mosveprimi të paraqitur konkretisht në Aktakuzë129, i cili faktikisht diskriminon,

mohon ose shkel një të drejtë njerëzore themelore të paraparë në të drejtën

zakonore ndërkombëtare apo të drejtën e traktateve ndërkombëtare.130

 Krimi i përndjekjes përbëhet nga një veprim ose mosveprim i vetëm apo një

varg veprimesh ose mosveprimesh 131  që: (i) ndalohen në bazë të cilësdo prej

dispozitave të neneve 13 dhe 14 të Ligjit, si ndalimi/burgimi arbitrar, trajtimi

127 Në mënyrë të ngjashme, para. 3 i nenit 7(1)(i) të Statutit të Romës mbi Elementet e Krimeve.
128 Në mënyrë të ngjashme, 2002 Nowak Report, para. 69; Këshilli i Evropës, Asambleja Parlamentare,
Resolution 1463 (2005), 3 tetor 2005, para. 10.1.2; 2007 WGEID Report, f. 10; 2010 WGEID Report
Addendum, para. 31; 2005 ISWG Report, para. 25.
129 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Kupre�kić et al., IT‐95‐16‐A, Appeals Chamber, Appeal Judgement (�Kupre�kić
et al. Appeal Judgment�), 23 tetor 2001, para. 98; Prosecutor v. Bla�kić, IT‐95‐14‐A, Appeals Chamber,
Judgement (�Bla�kić Appeal Judgment�), 29 korrik 2004, para. 139; Prosecutor v. Stakić, IT‐97‐24‐T, Trial
Chamber, Judgement (�Stakić Trial Judgment�), 31 korrik 2003, para. 735; Popović et al. Trial Judgment,
para. 965.
130 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Krnojelac, IT‐97‐25‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Krnojelac Appeal
Judgment�), 17 shtator 2003, para. 185; Prosecutor v. Vasiljević, IT‐98‐32‐A, Appeals Chamber, Judgement
(�Vasiljević Appeal Judgment�), 25 shkurt 2004, para. 113; Prosecutor v. Simić, IT‐95‐9‐A, Appeals
Chamber, Judgement (�Simić Appeal Judgment�), 28 nëntor 2006, para. 177; Karadžić Trial Judgment,
para. 497; Mladić Trial Judgment , para. 3228; ICTR/TPNR, Bagosora et al. Trial Judgment, para. 2208;
Nahimana et al. Appeal Judgment, para. 985; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 376; Co‐
Prosecutors v. Kaing Guek Eav, 001/18‐07‐2007‐ECCC/SC, Supreme Court Chamber, Appeal Judgement
(�Duch Appeal Judgment�), 3 shkurt 2012, para 257.
131 ICTY/TPNJ, Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 199; Vasiljević Appeal Judgment, para. 113; Simić
Appeal Judgment  para. 178; ECCC/DHJGJK, Duch Appeal Judgment, para. 258.
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mizor, tortura, plaçkitja ose vrasja e paligjshme; 132  ose që (ii) ndonëse nuk

përmenden shprehimisht në to, kanë të njëjtën peshë si krimet e tjera të renditura

në nenin 13 të Ligjit, qoftë kur shqyrtohen më vete apo së bashku me veprime të

tjera bazë, në veçanti me ndikimin e gjithsejtë të tyre. 133  Ndër to përfshihen

veprime si ngacmimi, poshtërimi, keqtrajtimi psikologjik, puna e detyruar ose

masa të tjera kufizuese ose diskriminuese.134 Nuk është e nevojshme që veprimi

ose mosveprimi përndjekës të përbëjë krim në të drejtën ndërkombëtare ose

shtetërore.135

 Jo çdo shkelje e të drejtave të njeriut që shkaktohet prej veprimit/veprimeve

dhe mosveprimit/mosveprimeve përndjekëse është relevante, vetëm mohimi i

rëndë i të drejtave themelore të një personi, domethënë mohimi i rëndë dhe i hapur

i atyre të drejtave është  relevant.136 Të drejtat themelore shkelja e të cilave mund

132 ICTY/TPNJ, Kupre�kić et al. Trial Judgment,  para. 594, 596, 600‐605, 615(b), 617; Kordić and Čerkez Trial
Judgment, para. 198; Kvočka et al. Trial Judgment, para. 185‐186, 189; Krnojelac Appeal Judgment,
para. 219; Bla�kić Appeal Judgment, para. 143, 147‐148, 155; Brđanin Appeal Judgment, para. 296;
Karadžić Trial Judgment/ , para. 498, 502, 505, 509, 514, 521, 523‐525, 527‐529; Mladić Trial Judgment,
para. 3229, 3231, 3234, 3240, 3253; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 378; Duch Appeal
Judgment, para. 253; ICC/GJPN, Al Hassan Decision on Confirmation of Charges, para. 668; Ntaganda
Trial Judgment, para. 994.
133 ICTY/TPNJ, Kupre�kić et al. Trial Judgment, para. 615(e), 619, 622; Kordić and Čerkez Trial Judgment,
para. 195, 199; Krnojelac Trial Judgment para. 434; Stakić Trial Judgment, para. 736; Kvočka et al. Appeal
Judgment, para. 321; Simić Appeal Judgment, para. 177; Brđanin Appeal Judgment, para. 296; Karadžić
Trial Judgment, para. 499; Mladić Trial Judgment, para. 3229; ICTR/TPNR, Nahimana et al. Appeal
Judgment, para. 985; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 378; Duch Appeal Judgment, para.
254, 257‐258; ICC/GJPN, Ntaganda Trial Judgment, para. 992.
134 ICTY/TPNJ, Kupre�kić et al. Trial Judgment, para. 594‐605, 609‐614, 615(c), 617; Kvočka et al. Trial
Judgment, para. 185‐186, 190, 192; Bla�kić Appeal Judgment, para. 155; Kvočka et al. Appeal Judgment,
para. 323, 325; Brđanin Appeal Judgment, para. 296‐297; Karadžić Trial Judgment, para. 498, 510, 523‐
525, 536; Mladić Trial Judgment, para. 3229, 3242‐3244, 3264‐3266; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment,
para. 378; Duch Appeal Judgment, para. 253‐254; ICC/GJPN, Al Hassan Decision on Confirmation of
Charges, para. 668.
135 ICTY/TPNJ, Kupre�kić et al. Trial Judgment, para. 614; Krnojelac Trial Judgment, para. 434; Kvočka et
al. Appeal Judgment, para. 323; Brđanin Appeal Judgment, para. 296; Popović et al. Trial Judgment,
para. 966; Mladić Trial Judgment, para. 3229; ICTR/TPNR, Nahimana et al. Appeal Judgment, para. 985;
ECCC/DHJGJK, Duch Appeal Judgment, para. 261.
136  ICTY/TPNJ, Kupre�kić et al. Trial Judgment,  para. 620‐621; Kordić and Čerkez Trial Judgment,
para. 196; Popović et al. Trial Judgment, para. 966; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 378; Duch
Appeal Judgment, para. 258.
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të përbëjë përndjekje gjenden në standardet ndërkombëtare të të drejtave të

njeriut137 dhe përfshijnë të drejtën për jetë, të drejtën për të mos u torturuar dhe

trajtuar në mënyrë mizore, çnjerëzore ose poshtëruese, të drejtën për të mos u

arrestuar ose mbajtur i ndaluar arbitrarisht, të drejtën për pronë private dhe të

drejtën për gjykim të drejtë.138 Me rëndësi është që personi nuk mundet t�i gëzojë

këto të drejta, dhe është jothelbësore nëse shkelja u shkaktua nga shteti apo nga

anëtarë të një grupi të armatosur joshtetëror.139

 Veprimi/veprimet ose mosveprimi/mosveprimet përndjekëse duhet të

diskriminojnë faktikisht, që do të thotë se ato duhet të shkaktojnë faktikisht pasoja

diskriminuese. 140  Veprimi/veprimet ose mosveprimi/mosveprimet përndjekëse

konsiderohen diskriminuese kur viktimat vihen në shënjestër për shkak të

përkatësisë së tyre të perceptuar në një grup, sipas mendimit të kryesit mbi baza

politike, racore, etnike ose fetare.141 Ndonëse veprimet dhe/ose mosveprimet janë

shpesh pjesë e një politike ose praktike diskriminuese, ekzistenca e një politike të

tillë nuk është kusht për të vërtetuar përndjekjen.142

137 Shih p.sh. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut (DUDNJ); Konventa Ndërkombëtare për të
Drejtat Civile dhe Politike (KNDCP); Konventa Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike, Shoqërore
dhe Kulturore (UNTS, vol. 993, f. 3) dhe KEDNJ.
138 ICTY/TPNJ, Bla�kić Trial Judgment, para. 232; ECCC/DHJGJK, Duch Appeal Judgment, para. 254;
ICC/GJPN, Prosecutor v. Ntaganda, ICC‐01/04‐02/06‐309, Pre‐Trial Chamber II, Decision Pursuant to
Article 61(7)(a) and (b) of the Rome Statute on the Charges of the Prosecutor Against Bosco Ntaganda, 9 qershor
2014, para. 58; Ntaganda Trial Judgment, para. 991; Burundi Decision 25 tetor 2017, para. 132; Al Hassan
Decision on Confirmation of Charges, para. 664.
139 Në mënyrë të ngjashme, ICC/GJPN, Ntaganda Trial Judgment, para. 993.
140 ICTY/TPNJ, Vasiljević Appeal Judgment, para. 113; Simić Appeal Judgment, para. 177; Krnojelac Trial
Judgment, para. 432; Krnojelac Appeal Judgment, para. 185; Brđanin Trial Judgment, para. 993;
ICTR/TPNR, Nahimana et al. Appeal Judgment, para. 986; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para.
376‐377; Duch Appeal Judgment, para. 263, 267.
141 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Naletilić and Martinović, IT‐98‐34‐T, Trial Chamber, Judgement (�Naletilić and
Martinović Trial Judgmentʺ), 31 mars 2003, para. 636; Popović et al. Trial Judgment, para. 967;
ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 377; Duch Appeal Judgment, para. 272, 275‐276; ICC/GJPN,
Burundi Decision 25 tetor 2017, para. 133; Al Hassan Decision on Confirmation of Charges, para. 665.
142 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 435; Stakić Trial Judgment, para. 739; Brđanin Trial
Judgment, para. 996; Popović et al. Trial Judgment, para. 967; Karadžić Trial Judgment, para. 500.

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/37 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



 

KSC‐BC‐2020‐06 37 26 tetor 2020

 Elementi mendor (synimi kriminal). Kryesi duhet ta ketë kryer çdo veprim apo

mosveprim përndjekës143 qëllimisht144 dhe me synimin konkret për të diskriminuar

mbi bazën e një prej arsyeve të renditura, konkretisht të arsyeve politike, racore,

etnike ose fetare.145 Kushti i ekzistencës së synimit diskriminues nuk është element

ligjor i sulmit në përgjithësi146 dhe as i krimeve të tjera bazë kundër njerëzimit.147

Nuk është e nevojshme që ai të jetë synimi parësor i veprimit, por duhet të jetë një

synim i rëndësishëm.148 Motivet personale ose çfarëdo motivesh të tjera për arritjen

e një qëllimi ushtarak nuk e përjashtojnë synimin diskriminues.149

 Synimi diskriminues mund të deduktohet nga provat rrethanore, duke marrë

parasysh, për shembull, natyrën sistematike të krimeve të kryera kundër grupit të

vënë në shënjestër dhe mënyrën e përgjithshme sesi vepron kryesi, sikurse

demonstrohet nga sjellja e tij.150

143 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 436; Krnojelac Appeal Judgment, para. 184; Bla�kić Appeal
Judgment, para. 164; Popović et al. Trial Judgment, para. 969.
144 ICTY/TPNJ, Stakić Trial Judgment, para. 738; Vasiljević Appeal Judgment, para. 113; Prosecutor v.
Popović et al., IT‐05‐88‐T, Appeals Chamber, Judgement (�Popović et al. Appeal Judgmentʺ), 30 janar 2015,
para. 737; ICTR/TPNR, Bagosora et al. Trial Judgment, para. 2208; Nahimana et al. Appeal Judgment,
para. 985; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 379; ICC/GJPN, Al Hassan Decision on
Confirmation of Charges, para. 670.
145 ICTY/TPNJ, Kordić and Čerkez Trial Judgment, para. 212; Stakić Trial Judgment, para. 738; Krnojelac
Appeal Judgment, para. 185; Vasiljević Appeal Judgment, para. 113; Prosecutor v. Stakić, IT‐97‐24‐A,
Appeals Chamber, Judgement (�Stakić Appeal Judgment�), 22 mars 2006, para. 327‐328; ICTR/TPNR,
Nahimana et al. Appeal Judgment, para. 985; Bagosora et al. Trial Judgment, para. 2208; ECCC/DHJGJK,
Duch Trial Judgment, para. 379; Duch Appeal Judgment, para. 236‐240; ICC/GJPN, Al Hassan Decision
on Confirmation of Charges, para. 671.
146 ICTY/TPNJ, Bla�kić Trial Judgment, para. 260; Krnojelac Trial Judgment, para. 436.
147 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Tadić, IT‐94‐1‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Tadić Appeal Judgment�),
15 korrik 1999, para. 305; Karadžić Trial Judgment, para. 500; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment,
para. 379; Duch Appeal Judgment, para. 238.
148 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 435.
149 ICTY/TPNJ, Kvočka et al. Appeal Judgment, para. 463; Popović et al. Appeal Judgment, para. 733;
ICC/GJPN, Al Hassan Decision on Confirmation of Charges, para. 671.
150 ICTY/TPNJ, Krnojelac Appeal Judgment, para. 184; Kvočka et al. Appeal Judgment, para. 460; Popović
et al. Trial Judgment, para. 969; ICTR/TPNR, Bagosora et al. Trial Judgment, para. 2208; ICC/GJPN, Al
Hassan Decision on Confirmation of Charges, para. 671.
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2. Krimet e luftës

(a) Kriteret kontekstuale të krimeve të luftës

 Kriteret kontekstuale të krimeve të luftës të kryera në kontekstin e një konflikti

të armatosur me karakter jondërkombëtar përbëhen nga: (i) ekzistenca e një

konflikti të armatosur me njëfarë intensiteti në territorin e një shteti, ndërmjet

organeve të pushtetit dhe grupeve të armatosura të organizuara, ose mes grupeve

të tilla; (ii) lidhja ndërmjet veprës penale bazë dhe konfliktit të armatosur, dhe

(iii) dijenia për ekzistencën e konfliktit të armatosur.

(i) Ekzistenca e konfliktit të armatosur

 Neni 14(2) i Ligjit përcakton se konfliktet e armatosura me karakter

jondërkombëtar ndodhin në territorin e një shteti kur ekziston një konflikt i

armatosur i zgjatur ndërmjet organeve të pushtetit dhe grupeve të armatosura të

organizuara, apo mes grupeve të tilla.151

 Luftimet. Konfliktet e armatosura karakterizohen nga shpërthimi i luftimeve

që ndodhin në territorin e një shteti.

 Palët në luftime. Në lidhje me palët në luftime, neni 14(2) i Ligjit përmend dy

kategori të palëve të mundshme në konflikt të armatosur që duhet të interpretohen

në përputhje me të drejtën zakonore ndërkombëtare. Në �organe të pushtetit�

përfshihen autoritetet qeveritare, si forcat e rregullta të armatosura, njësitet e

policisë, gardat kombëtare ose autoritete të tjera të ngjashme,152 ndër të cilat edhe

151 ICTY/TPNJ, Tadić Decision on Jurisdiction, para. 70; Prosecutor v. Bo�koski and Tarčulovski, IT‐04‐82‐
A, Appeals Chamber, Judgement (�Bo�koski and Tarčulovski Appeal Judgment�)/Aktgjykimi i Apelit
Boshkoski dhe Tarçulovski, 19 maj 2010, para. 21. Shih gjithashtu ICC/GJPN, Ntaganda Trial Judgment, para.
701; Prosecutor v. Lubanga, ICC‐01/04‐01/06‐2842, Trial Chamber I, Judgment Pursuant to Article 74 of the
Statute (�Lubanga Trial Judgment�), 14 mars 2012, para. 533.
152 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Bo�koski and Tarčulovski, IT‐04‐82‐T, Trial Chamber, Judgement (�Bo�koski and
Tarčulovski Trial Judgment/Aktgjykimi Boshkoski dhe Tarçulovski�), 10 korrik 2008, para. 178, 195.
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grupet e armatosura dhe forca të mbrojtjes territoriale të përfshira në forcat e

armatosura.153 �Termi �grupe të armatosura të organizuara� nënkupton një shkallë

organizimi, por �jo domosdoshmërisht duhet të jenë po aq të organizuara sa forcat

e armatosura të një shteti�.154 Nuk është e nevojshme që ato të kryejnë operacione

ushtarake të vazhdueshme dhe të bashkërenduara, por duhet të jenë

mjaftueshmërisht të organizuara për t�u përballur me njëra‐tjetrën me mjete

ushtarake.155 Në përcaktimin nëse një entitet joshtetëror mund të kryejë dhunë të

armatosur për një kohë të zgjatur, mund të merren parasysh faktorët tregues të

mëposhtëm: (i) ekzistenca e një strukture komanduese ku përfshihen ekzistenca e

një selie të shtabit, e një shtabi të përgjithshëm ose komande të lartë, e gradave

dhe posteve të identifikueshme, dhe e një rregulloreje të brendshme; (ii) lëshimi i

deklaratave politike ose komunikatave dhe përdorimi i zëdhënësve; (iii) kapaciteti

operativ dhe aftësia për kryerjen e operacioneve ushtarake; (iv) kapaciteti logjistik

që përfshin disponueshmërinë e armëve dhe pajisjeve, si dhe kapaciteti për të

lëvizur trupat dhe për të rekrutuar dhe stërvitur personelin; (v) kontrolli

territorial që përfshin ndarjen në zona të përgjegjësisë; (vi) një sistem i brendshëm

disiplinor që përfshin zbatimin e së drejtës humanitare ndërkombëtare në radhët

e grupit të armatosur; (vii) aftësia për të folur me një zë të vetëm në emër të grupit

të armatosur, për shembull në negociata politike apo marrëveshje armëpushimi.156

153 Neni 43(3) i Protokollit Shtesë I.
154 ICTY/TPNJ, Bo�koski and Tarčulovski Trial Judgment/Akgjykimi Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 195,
197; Prosecutor v. Orić, IT‐03‐68‐T, Trial Chamber, Judgement (�Orić Trial Judgment�), 30 qershor 2006,
para. 254; Prosecutor v. Haradinaj et al., IT‐04‐84‐T, Trial Chamber, Judgement (�Haradinaj et al. Trial
Judgment�)/Aktgjykimi Haradinaj dhe të tjerë, 3 prill 2008, para. 60; Limaj et al. Trial
Judgment/Aktgjykimi Limaj dhe të tjerë, para. 89.
155 ICTY/TPNJ, Bo�koski and Tarčulovski Trial Judgment/Aktgjykimi Boshkoski dhe Tarçulovski, para. 197‐
198.
156 Shih gjithashtu neni 1(1) i Protokollit Shtesë të Konventave të Gjenevës të 12 gusht 1949, dhe në lidhje
me Mbrojtjen e Viktimave të Konflikteve të Armatosura Jondërkombëtare (Protokolli II), i 8 qershorit
1977 (�Protokolli Shtesë II�). Shih gjithashtu ICTY/TPNJ, Bo�koski and Tarčulovski Trial
Judgment,/Aktgjykimi Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 194‐203. Megjithatë, nuk është e nevojshme që
shkalla e organizimit të një grupi të armatosur në një konflikt për të cilin është i zbatueshëm neni i
përbashkët 3 i Konventave të Gjenevës, të jetë në nivelin e organizimit të palëve në konfliktet e
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 Intensiteti. Në lidhje me nivelin e intensitetit të konfliktit, neni 14(2) i Ligjit

kërkon që luftimet ndërmjet palëve duhet të arrijnë një shkallë të caktuar

intensiteti që shkon përtej prishjes së rendit dhe tensioneve të brendshme, siç janë

trazirat, veprimet e izoluara apo sporadike të dhunës, apo veprime të tjera të një

natyre të ngjashme. Në këtë kontekst, nocioni i �dhunës së armatosur të zgjatur�

shërben për përkufizimin e standardit të intensitetit, sepse i referohet �më tepër

intensitetit të dhunës së armatosur sesa kohëzgjatjes së saj�.157 Intensiteti mund të

deduktohet, për shembull, nga: (i) ashpërsia dhe shpeshtësia e sulmeve;

(ii) përhapja e tyre në hapësirën territoriale dhe gjatë një periudhe, dhe nëse janë

lëshuar urdhra armëpushimi; (iii) shtimi dhe numri i forcave të dislokuara;

(iv) mobilizimi dhe shpërndarja e armëve ndër palët në konflikt; (v) lloji i armëve

të përdorura, në veçanti përdorimi i artilerisë së rëndë; (vi) përdorimi i mjeteve

luftarake, në veçanti përdorimi i tankeve; (vii) nëse situata ka tërhequr vëmendjen

e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara apo të organizatave të tjera

ndërkombëtare; (viii) pasojat mbi popullatën civile, shkalla e shkatërrimit dhe

numri i personave të vrarë ose të zhvendosur; dhe (ix) mënyra si u trajtua grupi i

armatosur nga të tjerët dhe cilat ishin ligjet sipas të cilave pretendonte se vepronte

ky grup.158

 Shtrirja. Shtrirja kohore dhe gjeografike e konflikteve të armatosura me

karakter jondërkombëtar duhet të vlerësohet mbi bazën e fakteve të çështjes. Si

rregull, ajo i kapërcen kufijtë e kohës dhe vendit të saktë të luftimeve; rregullat e

zbatueshme veprojnë përtej pushimit të luftimeve deri në arritjen e një zgjidhjeje

armatosura për të cilat është i zbatueshëm Protokolli Shtesë II, shih ICTY/TPNJ, Bo�koski and Tarčulovski
Trial Judgment/Aktgjykimi Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 197.
157 ICTY/TPNJ, Haradinaj et al. Trial Judgment/Aktgjykimi Haradinaj dhe të tjerë, para. 49. Shih gjithashtu
Kordić and Čerkez Appeal Judgment, para. 341; Tadić Trial Judgment, para. 562.
158 ICTY/TPNJ, Bo�koski and Tarčulovski Trial Judgment/Aktgjykimi Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 177,
konfirmuar nga Bo�koski and Tarčulovski Appeal Judgment/Aktgjykimi i Apelit Boshkoski dhe Tarçullovski,
para. 22 and 24; ICC/GJPN, Ntaganda Trial Judgment, para. 703‐704, 716; Prosecutor v. Bemba, ICC‐01/05‐
01/08‐3343, Trial Chamber III, Judgment Pursuant to Article 74 of the Statute (�Bemba Trial Judgment�),
21 mars 2016, para. 137; Lubanga Trial Judgment, para. 538; Katanga Trial Judgment, para. 1186‐1187. 

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/41 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



 

KSC‐BC‐2020‐06 41 26 tetor 2020

paqësore.159 Rrjedhimisht, normat e së drejtës humanitare ndërkombëtare janë të

zbatueshme pavarësisht nëse faktikisht po ndodhin veprimtari luftarake në një

vendndodhje të caktuar.160 Nga ana tjetër, vetëm marrëveshjet për armëpushim

ose marrëveshjet e tjera ndërmjet palëve nuk janë të mjaftueshme për të përcaktuar

se konflikti i armatosur ka përfunduar. Përkundrazi, nëse konfrontimet e

armatosura me një intensitet të caktuar vazhdojnë edhe pas arritjes së një

marrëveshjeje për paqe (apo marrëveshjeje tjetër), konflikti i armatosur vazhdon

të ekzistojë dhe rregullat e së drejtës humanitare ndërkombëtare mbeten të

zbatueshme161 deri kur të mos ketë konfrontime të armatosura për një kohë të gjatë

dhe situata të jetë qetësuar mjaftueshëm, çka do të ishte e barabartë me një zgjidhje

paqësore. 162  Në rastin e personave të cilëve u është kufizuar liria, e drejta

humanitare ndërkombëtare vazhdon të zbatohet deri në momentin kur përfundon

heqja apo kufizimi i lirisë.163

(ii) Lidhja me konfliktin e armatosur

 Krimet e pretenduara duhet të kenë lidhje të mjaftueshme me konfliktin e

armatosur. Nuk është e nevojshme që konflikti i armatosur të ketë shkaktuar

kryerjen e krimit për të cilin është ngritur akuzë, por ai duhet të ketë luajtur më së

paku një rol të konsiderueshëm në aftësinë e kryesit për ta kryer atë krim, në

vendimin e tij për ta kryer krimin, mënyrën sesi u krye krimi, ose qëllimin për të

159 ICTY/TPNJ, Tadić Decision on Jurisdiction, para. 67‐70; Limaj et al. Trial Judgment/Aktgjykimi Limaj
dhe të tjerë, para. 84; Vasiljević Trial Judgment, para. 25; Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 57.
160 ICTY/TPNJ, Orić Trial Judgment, para. 255; Tadić Decision on Jurisdiction, para. 70.
161 ICTY/TPNJ, Bo�koski and Tarčulovski Trial Judgment/Aktgjykimi Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 293;
ICRC/KNKK, Commentary on the Second Geneva Convention: Convention (II) for the Amelioration of the
Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, 2nd edition, 2017 (�2017
ICRC Commentary�), Neni 3, para. 512.
162 2017 ICRC Commentary, para. 516‐518.
163 1987 ICRC Commentary to Additional Protocol II regarding Article 2(2), para. 4491‐4496.
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cilin u krye krimi.164 Në përcaktimin e ekzistencës së lidhjes me konfliktin duhet

t�i kushtohet vëmendje: (i) statusit të kryesit dhe viktimës; (ii) nëse akti i shërben

qëllimit përfundimtar të fushatës ushtarake; ose (iii) nëse akti u krye si pjesë e,

apo në kontekstin e detyrave zyrtare të kryesit.165

(iii) Dijenia për ekzistencën e konfliktit të armatosur

 Kryesi duhet të ketë dijeni për rrethanat faktike që përcaktojnë konfliktin e

armatosur me karakter jondërkombëtar.166  Nuk është e nevojshme që kryesi të ketë

njohuri për klasifikimin e saktë ligjor të konfliktit të armatosur.167

(b) Kriteret konkrete në lidhje me krimet e luftës

 Të gjitha krimet duhet të kryhen kundër personave të mbrojtur. Pjesa e

përgjithshme e nenit 14(1)(c) të Ligjit që përmend nenin e përbashkët 3(1) kërkon

që viktima të mos ketë qenë pjesëmarrës aktiv në luftime në kohën e kryerjes së

krimit.168 Pjesëmarrja aktive në luftime nënkupton kryerjen e akteve në kuadër të

164 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 58; Stakić Appeal Judgment, para. 342; Tadić
Decision on Jurisdiction, para. 70; ICTR/TPNR, Setako v. Prosecutor, ICTR‐04‐81‐A, Appeals Chamber,
Judgement, 28 shtator 2011, para. 249; Rutaganda v. Prosecutor, ICTR‐96‐3‐A, Appeals Chamber,
Judgement, 26 maj 2003, para. 569‐570.
165 ICTY/TPNJ, Kunarac et al. Appeal Judgment, para. 59; ICC/GJPN, Bemba Trial Judgment, para. 143.
166 ICTY/TPNJ, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, para. 118‐121; Bo�koski and Tarčulovski Trial
Judgment/Aktgjykimi Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 295. Shih gjithashtu ICC/GJPN, Ntaganda Trial
Judgment, para. 698.
167 ICTY/TPNJ, Naletilić and Martinović Appeal Judgment, para. 119; Kordić and Čerkez Appeal Judgment,
para. 311.
168 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Karadžić, IT‐95‐5/18‐AR73.9, Appeals Chamber, Decision on Appeal from
Denial of Judgment of Acquittal for Hostage‐Taking (�Karadžić Decision 11 December 2012�), 11 dhjetor
2012, para. 8, 21; IT‐95‐5/18‐AR72.5, Appeals Chamber, Decision on Appeal of Trial Chamber�s Decision on
Preliminary Motion to Dismiss Count 11 of the Indictment, 9 korrik 2009, para. 22‐26; Bo�koski and
Tarčulovski Appeal Judgment/Aktgjykimi i Apelit Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 66; Prosecutor v.
Strugar, IT‐01‐42‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Strugar Appeal Judgment�), 17 korrik 2008, para.
172, 178; Prosecutor v. Mucić et al., IT‐96‐21‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Mucić et al. Appeal
Judgment�), 20 shkurt 2001, para. 420, 424.
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zhvillimit të luftimeve që për nga lloji ose qëllimi i tyre synojnë t�i shkaktojnë dëm

faktik personelit ose pajisjeve të palës kundërshtare.169 Personat që nuk marrin

pjesë aktive në luftime, ndër të cilët edhe anëtarë të forcave të armatosura që kanë

dorëzuar armët dhe ata që janë jashtë luftimit për shkak të sëmundjes, plagëve,

ndalimit, apo çfarëdo shkaku tjetër, janë të mbrojtur sipas nenit të përbashkët 3.170

Kryesi duhet të dijë ose duhej të kishte ditur për statusin e viktimave si persona

që nuk marrin pjesë aktive në luftime.171

(i) Ndalimi arbitrar

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm). Krimi i ndalimit arbitrar si krim lufte,

brenda kuptimit të nenit 14(1)(c) të Ligjit, kryhet nëpërmjet një veprimi apo

mosveprimi që sjell si pasojë heqjen e lirisë një personi i cili nuk merr pjesë në

luftime, pa bazë ligjore dhe pa përmbushur garancitë procedurale bazë.

 Heqja e lirisë është pa bazë ligjore kur nuk përligjet prej një procesi penal dhe

kur nuk ekzistojnë arsye për të besuar se heqja e lirisë është absolutisht e

domosdoshme për shkak të sigurisë.172

169 ICTY/TPNJ, Strugar Appeal Judgment, para. 178; ICC/GJPN, Katanga Trial Judgment, para. 789‐790.
Shin gjithashtu neni 13(3) i Protokollit Shtesë II.
170 Shpjeguesi i KNKK i vitit 2016 në lidhje me nenin e përbashkët 3, para. 539: �personat që janë jashtë
luftimit për shkak se kanë shprehur qartë synimin e tyre për t�u dorëzuar, �dorëzojnë armët� në
kuptimin e nenit të përbashkët 3 dhe përfshihen në fushëveprimin mbrojtës të këtij neni. Më tej, neni i
përbashkët 3 përmend këta faktorë të tjerë që mund ta nxjerrin një person jashtë luftimit: �sëmundjet,
plagët, ndalimi, ose çfarëdo shkaku tjetër�. Sëmundjet dhe plagët janë tipike në rastin e anëtarëve të
forcave të armatosura gjatë një konflikti të armatosur jondërkombëtar, po ashtu edhe ndalimi, që
përdoret si nga palët shtetërore ashtu edhe nga ato joshtetërore në konflikt. Shkaqe të tjera të daljes
jashtë luftimit mund të jenë, për shembull, mbytja e anijes, hedhja me parashutë nga një avion në avari,
ose rënia në duart apo qenia nën kontrollin e një pale në konflikt � për shembull në një postbllok � edhe
nëse situata ende nuk mund të konsiderohet se përbën ndalim. Shtesa e �çfarëdo shkaku tjetër� tregon
se nocioni �jashtë luftimit� në nenin e përbashkët 3 nuk duhet interpretuar në një kuptim të ngushtë.�
171 ICTY/TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3017; Karadžić Decision 11 December 2012, para. 22; Bo�koski
and Tarčulovski Appeal Judgment/Aktgjykimi i Apelit Boshkoski dhe Tarçullovski, para. 66.
172  ICTY/TPNJ, Mucić et al. Appeal Judgment, para. 320‐322; Kordić and Čerkez Appeal Judgment,
para. 72‐73; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 465.
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 Garancitë procedurale bazë përfshijnë në veçanti: (i) detyrimin për ta

informuar personin e arrestuar për arsyet e arrestimit; (ii) detyrimin për ta nxjerrë

personin e arrestuar mbi bazë të një akuze penale menjëherë para një gjykatësi ose

autoriteti tjetër kompetent; dhe (iii) detyrimin për t�i dhënë personit të cilit i është

hequr liria mundësinë të bëjë ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit të tij.173

 Në kryerjen e vlerësimit nëse janë përmbushur garancitë procedurale bazë,

nuk ka rëndësi nëse: (i) heqja e lirisë ishte fillimisht e përligjur 174 apo (ii) kryesi

është personalisht përgjegjës për mosrespektimin e të drejtave procedurale të të

ndaluarit.175

 Elementi mendor (synimi kriminal). Sjellja dhe veprimet e kryesit duhet të jenë

të qëllimshme. Gjithashtu, nuk duhet të ketë arsye që kryesi të besojë se ndalimi

është absolutisht i domosdoshëm për shkak të shqetësimeve të palëve për

sigurinë, ose kryesi të dijë se të ndaluarve nuk u janë akorduar garancitë e duhura

procedurale, ose të tregohet qëllimisht shpërfillës nëse janë akorduar këto garanci

apo jo.176

(ii) Trajtimi mizor

 Elementet materiale (veprimi i fajshëm). Krimi i trajtimit mizor si krim lufte,

brenda kuptimit të nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit, kryhet përmes një veprimi ose

mosveprimi që shkakton vuajtje ose lëndim të rëndë mendor ose fizik, ose që

përbën cenim të rëndë të dinjitetit njerëzor.177

173 Rregulla 99, CIHL Study, Vol. I (Rregullat), f. 349‐350. Shih gjithashtu Neni 6, Protokolli Shtesë II.
174 ICTY/TPNJ, Mucić et al. Appeal Judgment, para. 322. Shih gjithashtu ICTY/TPNJ, Kordić and Čerkez
Appeal Judgment, para. 73; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment para. 465.
175 ICTY/TPNJ, Mucić et al. Appeal Judgment , para. 379.
176 ICTY/TPNJ, Mucić et al. Appeal Judgment, para. 378.
177  ICTY/TPNJ, Mucić et al. Appeal Judgment, para. 424. Shih gjithashtu ICTY/TPNJ, Prosecutor v.
Haradinaj et al., IT‐04‐84‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Haradinaj et al. Appeal Judgment/Aktgjykimi
i Apelit Haradinaj dhe të tjerë�), para. 93‐94; Bla�kić Appeal Judgment, para. 595.
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 Shkalla e dëmtimit ose lëndimit duhet vlerësuar rast pas rasti, duke marrë

parasysh faktorë si: (i) ashpërsia e veprimit të pretenduar; (ii) lloji i veprimit ose

mosveprimit; (iii) konteksti në të cilin ka ndodhur veprimi; (iv) kohëzgjatja

dhe/ose përsëritja e veprimit; (v) ndikimi fizik dhe mendor i veprimit mbi

viktimën; dhe (vi) rrethanat personale të viktimës, ndër të cilat mosha, gjinia dhe

gjendja shëndetësore. 178 Ndalimi ose izolimi i personave në kushte çnjerëzore

mund të përbëjë trajtim mizor në disa rrethana, 179  por nuk përbën

domosdoshmërisht trajtim mizor në vetvete.

 Vuajtja e shkaktuar nga veprimi mbi viktimën nuk është e nevojshme të jetë

afatgjatë, në qoftë se është reale dhe e rëndë.180

 Elementi mendor (synimi kriminal). Kryesi duhet të ketë vepruar në mënyrë të

qëllimshme ose me dijeninë se vuajtja apo lëndimi i rëndë mendor ose fizik, ose

cenimi i rëndë i dinjitetit njerëzor, ishte pasojë e mundshme e veprimit ose

mosveprimit.181

(iii) Tortura

 Elementet materiale dhe mendore të torturës si krim lufte brenda kuptimit të

nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit janë të njëjta182 me ato të torturës si krim kundër njerëzimit

178 ICTY/TPNJ, Popović et al. Trial Judgment, poshtëshënimi 3249; Kvočka et al. Appeal Judgment,, para.
584‐585; Prosecutor v. Mrk�ić et al., IT‐95‐13/1‐T, Trial Chamber, Judgement (�Mrk�ić et al. Trial
Judgment�), 27 shtator 2007, para. 516, 525, 537; Krnojelac Trial Judgment, para. 131.
179 ICTY/TPNJ, Mucić et al. Trial Judgment, para. 554‐558.
180  ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 131.
181 ICTY/TPNJ, Popović et al. Trial Judgment, para. 974; Mrk�ić et al. Trial Judgment, para. 516; Limaj et al.
Trial Judgment,/Aktgjykimi Limaj dhe të tjerë, para. 231; Prosecutor v. Strugar, IT‐01‐42‐T, Trial Chamber,
Judgement (�Strugar Trial Judgment�), 31 janar 2005, para. 261.
182ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 178; Brđanin Trial Judgment, para. 482; ECCC/DHJGJK,
Duch Trial Judgment, para. 439; Case 002/02 Trial Judgment, para. 759.
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brenda kuptimit të nenit 13(1)(f) të Ligjit, 183  me përjashtim të kritereve

kontekstuale dhe statusit të mbrojtur të viktimës.

(iv) Vrasja e paligjshme

 Elementet materiale dhe mendore të vrasjes së paligjshme si krim lufte

brenda kuptimit të nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit janë të njëjta184 me ato të vrasjes së

paligjshme si krim kundër njerëzimit brenda kuptimit të nenit 13(1)(a) të Ligjit,185

me përjashtim të kritereve kontekstuale dhe statusit të mbrojtur të viktimës.

C. FORMAT E PËRGJEGJËSISË PENALE

 Prokuroria argumenton këto forma të përgjegjësisë penale: kryerje krimi në

bazë të një ndërmarrjeje kriminale të përbashkët, ndihmë dhe inkurajim, dhe

përgjegjësi si epror. 186 Elementet objektive dhe subjektive të këtyre formave të

përgjegjësisë penale parashtrohen në vijim.

1. Ndërmarrje kriminale e përbashkët

 Ndërmarrja kriminale e përbashkët (�NKP�) si formë e përgjegjësisë penale

përfshin tri forma ose kategori (bazë, sistemore dhe e zgjeruar). Në formën bazë

(�NKP I�) disa kryes veprojnë mbi bazën e një qëllimi të përbashkët; në formën

sistemore (�NKP II�), që është një variant i formës së parë, krimet kryhen nga

anëtarë të njësiteve ushtarake ose administrative brenda një sistemi të organizuar

keqtrajtimi, si për shembull, në kampe përqendrimi ose ndalimi; në formën e

183 Shih më lart para. 66‐69 (Kritere të veçanta, Tortura).
184 ICTY/TPNJ, Krnojelac Trial Judgment, para. 323; Naletilić and Martinović Trial Judgment, para. 248;
Blagojević and Jokić Trial Judgment, para. 556; ECCC/DHJGJK, Duch Trial Judgment, para. 431; Case
002/02 Trial Judgment, para. 757.
185 Shih më lart, para. 70‐71 (Kritere të veçanta, Vrasja e paligjshme).
186 Aktakuza e Rishikuar, para. 32‐55, 173.
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zgjeruar (�NKP III�) një bashkëkryes mban përgjegjësi penale për akte që dalin

jashtë kuadrit të planit të përbashkët, por që ishin pasojë e parashikueshme e

realizimit të planit.187

(a) Elementet objektive

 Për të gjitha format e NKP‐së kërkohet ekzistenca e këtyre elementeve

objektive: (i) një shumësi personash që veprojnë në bazë të një qëllimi të

përbashkët; (ii) një qëllim i përbashkët i cili përbën kryerje të një krimi ose përfshin

kryerjen e një krimi sikurse parashikohet në Ligj; dhe (iii) pjesëmarrja e kryesit në

realizimin e projektit ose qëllimit të përbashkët.188

 Shumësi personash. NKP‐ja ekziston kur një shumësi personash merr pjesë në

realizimin e një objektivi kriminal të përbashkët. 189 Nuk është e nevojshme që

personat pjesëmarrës në ndërmarrjen kriminale të jenë të organizuar në një

strukturë ushtarake, politike ose administrative. 190  Megjithatë, ata duhet të

identifikohen konkretisht, për shembull, me anë të emrit ose kategorive ose

grupeve të personave.191

187 ICTY/TPNJ, Kvočka et al. Appeal Judgment, para. 82‐83; Vasiljević Appeal Judgment,, para. 98; Tadić
Appeal Judgment, para. 196, 202‐203, 228. ICTR/TPNR, Prosecutor v. Ntakirutimana and Ntakirutimana,
ICTR‐96‐10‐A and ICTR‐96‐17‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Ntakirutimana Appeal Judgment�),
13 dhjetor 2004, para. 464.
188ICTY/TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3561; Karadžić Trial Judgment, para. 561, i referohet Tadić
Appeal Judgment,, para. 227; Stakić Appeal Judgment, para. 64. Shih gjithashtu ICTR/TPNR, Karemera
and Ngirumpatse v. Prosecutor, ICTR‐98‐44‐A, Appeals Chamber, Judgement, 29 shtator 2014, para. 110;
Ntakirutimana Appeal Judgment, para. 461‐468; STL/TSL, Prosecutor v. Ayyash et al., STL‐11‐O1/I,
Appeals Chamber, Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide,
Perpetration, Cumulative Charging, (�Ayyash et al. Decision on Applicable Law�), 16 shkurt 2011, para.
236‐249.
189 ICTY/TPNJ, Haradinaj et al. Trial Judgment/Aktgjykimi Haradinaj dhe të tjerë, para. 138; Kvočka et al.
Trial Judgment, para. 307.
190 ICTY/TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3561; Tadić Appeal Judgment, para. 227.
191 ICTY/TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3561; Prosecutor v. Kraji�nik, IT‐00‐39‐A, Appeals Chamber,
Judgement (�Kraji�nik Appeal Judgment�), 17 mars 2009, para. 156‐157; Brđanin Appeal Judgment, para.
430.
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 Qëllim i përbashkët që përbën kryerje të një krimi ose përfshin kryerjen e një krimi.

Nuk është e nevojshme që ky plan, projekt, ose qëllim të jetë organizuar ose

formuluar më herët. Plani ose qëllimi i përbashkët mund të materializohet pa

përgatitje paraprake dhe ekzistenca e tij të deduktohet nga fakti se një shumësi

personash veprojnë së bashku për të realizuar një ndërmarrje kriminale të

përbashkët. 192  Qëllimi i përbashkët nuk presupozon planifikim përgatitor ose

marrëveshje të shprehur ndërmjet pjesëmarrësve në NKP, ose ndërmjet

pjesëmarrësve në NKP dhe personave të tretë.193 Për më tepër, NKP‐ja mund të

ekzistojë edhe nëse asnjë prej kryesve fizikë të krimeve nuk është anëtar i NPK‐së,

ose nëse vetëm disa prej tyre janë anëtarë të NKP‐së, por përdoren nga një ose më

shumë anëtarë të NKP‐së për të kryer krimet sipas qëllimit të përbashkët.194

 Në NKP III kryesi është përgjegjës për krime të kryera jashtë kuadrit  të

qëllimit të përbashkët, por që megjithatë janë pasojë objektivisht e

parashikueshme e atij qëllimi të përbashkët.195

 Kontributi. Kryesi duhet të ketë marrë pjesë në realizimin e qëllimit të

përbashkët mbi të cilin bazohet NKP‐ja duke ndihmuar ose duke kontribuar për

zbatimin e planit ose qëllimit të përbashkët, por nuk është e nevojshme të ketë

kryer ndonjë pjesë të veprimit të fajshëm të krimit për të cilin akuzohet. 196

Ligjërisht nuk është e nevojshme që kontributi i kryesit në NKP të jetë i

domosdoshëm ose i konsiderueshëm, por duhet të jetë më së paku një kontribut i

192  ICTY/TPNJ, Tadić Appeal Judgment, para. 227; Prosecutor v. Furundžija, IT‐95‐17/1‐A, Appeals
Chamber, Judgement, 21 korrik 2000, para. 119.
193 ICTY/TPNJ, Haradinaj et al. Trial Judgment/Aktgjykimi Haradinaj dhe të tjerë, para. 138; Brđanin
Appeal Judgment , para. 418; Kvočka et al. Appeal Judgment, para.117‐119.
194 ICTY/TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3561; Kraji�nik Appeal Judgment, para. 225‐226, 235‐236;
Brđanin Appeal Judgment, para. 410, 413.
195 Shih referencën lidhur me standardin e �personit me maturi të arsyeshme� në STL, Ayyash et al.
Decision on Applicable Law, 16 shkurt 2011, para. 242.
196 ICTY/TPNJ, Kraji�nik Appeal Judgment, para. 215, 218, 695; Tadić Appeal Judgment, para. 227.
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qenësishëm në krimet për të cilat ai ose ajo konstatohet se është përgjegjës.197 Nuk

është e nevojshme që kontributi në vetvete të jetë kriminal.198

(b) Elementi subjektiv

 Elementet subjektive ndryshojnë sipas kategorisë së NKP‐së nën shqyrtim.

 Sa i përket NKP I, kryesi duhet të ketë të njëjtin synim me pjesëmarrësit e

tjerë për kryerjen e krimeve që janë pjesë e qëllimit të përbashkët, duke përfshirë

edhe synimin konkret.199

 Në lidhje me NKP II, kërkohet njohuria personale për sistemin e keqtrajtimit

si edhe synimi për të realizuar këtë sistem të përbashkët dhe të bashkërenduar  të

keqtrajtimit.200

 Sa i përket NKP III, kryesi është përgjegjës për krimet e kryera jashtë qëllimit

të përbashkët në qoftë se në rrethanat e rastit: (i) kryesi kishte synimin të merrte

pjesë dhe të kontribuonte në realizimin e qëllimit të përbashkët; (ii) për kryesin

ishte e parashikueshme që krimi i zgjeruar mund të kryhej nga një ose më shumë

anëtarë të grupit, ose nga persona të përdorur nga cilido anëtar i grupit, për

realizimin e qëllimit të përbashkët; dhe (iii) kryesi me vullnet të lirë ndërmori

rrezikun e mundësisë që të ndodhte krimi i zgjeruar kur mori pjesë në qëllimin e

përbashkët.201 Parashikueshmëria ndodh kur kryesi ishte i vetëdijshëm se krimi i

kryer jashtë kuadrit të qëllimit të përbashkët ishte pasojë e mundshme e zbatimit

197 ICTY/TPNJ, Mladić Trial Judgment, para. 3561; Kraji�nik Appeal Judgment, para. 215, 662, 675, 695‐
696; Brđanin Appeal Judgment, para. 430; Kvočka et al. Appeal Judgment, para. 97‐98.
198 ICTY/TPNJ, Kraji�nik Appeal Judgment, para. 695.
199 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Đorđević, IT‐05‐87/1‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Đorđević Appeal
Judgment/Aktgjykimi i Apelit Gjorgjeviq�), 27 janar 2014, para. 468.
200 ICTY/TPNJ, Tadić Appeal Judgment, para. 228; Limaj et al. Trial Judgment/Aktgjykimi Limaj dhe të
tjerë, para. 511; Kvočka et al. Appeal Judgment, para. 82.
201 ICTY/TPNJ, Tadić Appeal Judgment, para. 228; �ainović et al. Appeal Judgment/Aktgjykimi i Apelit
Shainoviq dhe të tjerë, 23 janar 2014, para. 1557; Brđanin Appeal Judgment, para. 365, 411; Stakić Appeal
Judgment, para. 65; Kvočka et al. Appeal Judgment, para. 83.
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të atij qëllimi të përbashkët.202 Kryesi ndërmerr rrezik me vullnet të lirë kur, duke

qenë i vetëdijshëm se një krim i tillë është pasojë e mundshme e zbatimit të

ndërmarrjes, vendos të marrë pjesë në atë ndërmarrje.203

 Në përcaktimin nëse krimi ishte i parashikueshëm për kryesin, janë

shqyrtuar, ndër të tjera, faktorët e mëposhtëm: (i) njohuria për mënyrën e zbatimit

të NKP‐së në terren; 204 (ii) dijenia për të shkuarën kriminale dhe tendencën e

anëtarëve të ndërmarrjes për kryerje të krimeve; 205  (iii) deklaratat e kryesit; 206

(iv) koha dhe vendi i kryerjes së krimeve jashtë kuadrit të qëllimit të përbashkët;207

(v) njohuria për motivet personale për hakmarrje të anëtarëve të ndërmarrjes ose

personave të përdorur prej tyre;208 (vi) dijenia për urrejtjen etnike ndërmjet palëve

në konflikt;209 dhe (vii) njohuria për veprimtaritë e vartësve‐kryes në keqtrajtimin

e të burgosurve.210

2. Ndihma dhe inkurajimi

(a) Elementet objektive

 Ndihma dhe inkurajimi përmes veprimit ose mosveprimit, 211  kërkon që

kryesi të ndihmojë, inkurajojë, ose të japë mbështetje morale për kryerjen e një

202 Mundësia e kryerjes së krimit të zgjeruar duhet të jetë mjaftueshmërisht e konsiderueshme që të jetë
logjikisht e parashikueshme mbi bazën e informacionit që dispononte kryesi në atë kohë. Shih,
ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Stani�ić and Župljanin, IT‐08‐91‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Stani�ić and
Župljanin Judgment�), 30 qershor 2016, para. 627.
203 ICTY/TPNJ, Brđanin Appeal Judgment, para. 411.
204 ICTY/TPNJ, Stani�ić and Župljanin Judgment, para. 627, 1002.
205 ICTY/TPNJ, Stani�ić and Župljanin Judgment, para. 628, 647, 1002.
206 ICTY/TPNJ, �ainović et al. Appeal Judgment/Aktgjykimi i Apelit Shainoviq dhe të tjerë, 23 janar 2014,
para. 1090.
207 ICTY/TPNJ, Popović et al. Appeal Judgment, para. 1434.
208 ICTY/TPNJ, Popović et al. Appeal Judgment, para. 1434.
209  ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Tolimir, IT‐05‐88/2‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Tolimir Appeal
Judgment�), 8 prill 2015, para. 520; Stani�ić and Župljanin Judgment, para. 1002.
210 ICTY/TPNJ, Tolimir Appeal Judgment, para. 539.
211 ICTY/TPNJ, Mrk�ić and �ljivančanin Appeal Judgment, para. 49, 134, 154; Bla�kić Appeal Judgment,
para. 47.
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krimi dhe kjo mbështetje ka ndikim të konsiderueshëm në kryerjen e krimit.212

Ndihma dhe inkurajimi mund të ndodhë para, gjatë, ose pas kryerjes së krimit dhe

në një vend të ndryshëm nga ai i krimit.213 Është e panevojshme të vërtetohet se

krimi nuk do të ishte kryer pa kontributin e ndihmuesit e inkurajuesit 214 apo se

ekzistonte një plan apo marrëveshje ndërmjet ndihmuesit e inkurajuesit dhe

kryesit. 215 Po kështu, nuk është kusht të provohet se veprimet e ndihmuesit e

inkurajuesit kishin objektivin konkret për të ndihmuar, inkurajuar, ose për të

dhënë mbështetje morale për kryerjen e krimeve.216

(b) Elementi subjektiv

 Ndihmuesi e inkurajuesi duhet të ketë njohuri se veprimet ose mosveprimet

e veta ndihmojnë në kryerjen e krimit nga kryesi. 217 Në veçanti, ndihmuesi e

inkurajuesi duhet të ketë dijeni për elementët thelbësorë të krimit që u krye,218 ndër

të cilët, gjendja mendore e kryesit dhe çfarëdo synimi konkret që ka lidhje me të,219

por nuk është e nevojshme që ai ose ajo të ketë atë synim konkret.220

212 ICTY/TPNJ, Tadić Appeal Judgment, para. 229; Vasiljević Appeal Judgment, para. 102; Prosecutor v.
Aleksovski, IT‐95‐14/1‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Aleksovski Appeal Judgment�), 24 mars 2000,
para. 162, 164; ICTR/TPNR, Kalimanzira v. Prosecutor, ICTR‐05‐88‐A, Appeals Chamber, Judgement
(�Kalimanzira Appeal Judgment�), 20 tetor 2010, para. 74; Nahimana et al. Appeal Judgment, para. 482;
SCSL, Prosecutor v. Taylor, SCSL‐03‐01‐A, Appeals Chamber, Judgment (�Taylor Appeal Judgment�),
26 shtator 2013, para. 475.
213 ICTY/TPNJ, Mrk�ić and �ljivančanin Appeal Judgment, para. 81; Simić Appeal Judgment, para. 85;
Bla�kić Appeal Judgment, para. 48; Mucić et al. Appeal Judgment, para. 352; ICTR/TPNR, Nahimana et
al. Appeal Judgment, para. 482.
214 ICTY/TPNJ, Mrk�ić and �ljivančanin Appeal Judgment, para. 81; Simić Appeal Judgment, para. 85;
Bla�kić Appeal Judgment, para. 48.
215 ICTY/TPNJ, Brđanin Appeal Judgment, para. 263; Tadić Appeal Judgment, para. 229.
216 ICTY/TPNJ, �ainović et al. Appeal Judgment /Aktgjykimi i Apelit Shainoviq dhe të tjerë, para. 1649‐
1651.
217 ICTY/TPNJ, Vasiljević Appeal Judgment, para. 102; ICTR/TPNR, Kalimanzira Appeal Judgment,
para. 86; SCSL/GJSSL, Taylor Appeal Judgment, para. 437.
218 ICTY/TPNJ, Mrk�ić and �ljivančanin Appeal Judgment, para. 49, 159; Brđanin Appeal Judgment,
para. 484.
219 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Blagojević and Jokić, IT‐02‐60‐A, Appeals Chamber, Judgement, 9 maj 2007,
para. 127; ; Vasiljević Appeal Judgment, para. 142; Krnojelac Appeal Judgment, para. 52.
220 ICTY/TPNJ, Simić Appeal Judgment, para. 86; Krnojelac Appeal Judgment, para. 52; Aleksovski Appeal
Judgment, para. 162.
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3. Përgjegjësia si epror

(a) Elementet objektive

 Që eprori të mbajë përgjegjësi penale, duhet të vërtetohen elementet

objektive në vijim: (i) ekzistenca e marrëdhënies epror‐vartës dhe (ii) mosmarrja e

masave të nevojshme dhe të arsyeshme nga eprori për parandalimin e krimit ose

të krimeve të vartësit ose vartësve të tij, ose mosndëshkimi prej tij i kryesve për

ato krime. 221 Neni 16 i Ligjit nuk parasheh kushtin e ekzistencës së shkakësisë

ndërmjet mosparandalimit të krimit prej eprorit dhe kryerjes së krimit.222

 Ekzistenca e marrëdhënies epror‐vartës. Kryesi duhet të jetë epror me pushtet de

jure ose de facto223 mbi vartësit të cilët kanë kryer një ose më shumë krime sipas

neneve 13‐14 të Ligjit. Kjo marrëdhënie mund të jetë e drejtpërdrejtë ose e

tërthortë,224 brenda një hierarkie që është zyrtare ose jozyrtare,225 dhe civile ose

ushtarake.226 Për të mbajtur përgjegjësi, eprori duhet të ketë aftësinë materiale që

të parandalojë ose ndëshkojë vartësin në kohën e kryerjes së krimit (�kontroll

efektiv�). 227 Ndër faktorët që duhen marrë parasysh në vlerësimin e kontrollit

221 ICTY/TPNJ, Aleksovski Appeal Judgment, para. 72; ICTR/TPNR, Nahimana et al. Appeal Judgment,
28 nëntor 2007, para. 484.
222  ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Hadžihasanović and Kubura, IT‐01‐47‐A, Appeals Chamber, Judgement
(�Hadžihasanović and Kubura Appeal Judgment�), 22 prill 2008, para. 38‐40; Bla�kić Appeal Judgment,
para. 73‐77.
223 ICTY/TPNJ, Mucić et al. Appeal Judgment, para. 192‐193, 195; ICTR/TPNR, Prosecutor v. Kayishema
and Ruzindana, ICTR‐95‐1‐A, Appeals Chamber, Judgment (Reasons) (�Kayishema and Ruzindana Appeal
Judgment�), 1 qershor 2001, para. 294.
224  ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Halilović, IT‐01‐48‐A, Appeals Chamber, Judgement (�Halilović Appeal
Judgment�), 16 tetor 2007, para. 59; Mucić et al. Appeal Judgment, para. 252, 303.
225 ICTY/TPNJ, Halilović Appeal Judgment, para. 59; Mucić et al. Appeal Judgment, para. 197, 303;
ICTR/TPNR, Kayishema and Ruzindana Appeal Judgment, para. 294.
226 ICTY/TPNJ, Mucić et al. Appeal Judgment, para. 195‐196; ICTR/TPNR, Kajelijeli v. Prosecutor, ICTR‐

98‐44A‐A, Appeals Chamber, Judgement, 23 maj 2005, para. 85.
227 ICTY/TPNJ, Aleksvoski Appeal Judgment, para. 76; Halilović Appeal Judgment, para. 59; Mucić et al.
Appeal Judgment, para. 191‐192, 196‐198, 256, 266, 303; ICTR/TPNR, Prosecutor v. Ntawukulilyayo, ICTR‐

05‐82‐T, Trial Chamber, Judgement and Sentence (�Ntawukulilyayo Trial Judgment�), 3 gusht 2010,
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efektiv përfshihen, ndër të tjera: (i) pozita e kryesit; (ii) aftësia e kryesit për të

lëshuar urdhra dhe nëse këta urdhra u zbatuan faktikisht; (iii) autoriteti për të

marrë masa disiplinore; dhe (iv) kompetenca për të ngritur në përgjegjësi ose për

të shkarkuar nga detyra anëtarë të personelit.228

 Mosmarrja e masave të nevojshme dhe të arsyeshme. Eprori ka dy detyra të

dallueshme: detyrën për parandalimin e krimeve (të ardhshme) dhe detyrën për

ndëshkimin e vartësit për krime (të shkuara).229 Detyra e eprorit për parandalim

buron që prej momentit kur eprori di ose ka arsye të dijë se një vartës nën

kontrollin e tij është në prag të kryerjes së një krimi, ndërsa detyra e ndëshkimit

buron pasi vartësi e ka kryer krimin.230 Eprori mund të mbahet përgjegjës për

shkeljen e çdonjërës prej këtyre detyrave. Rrjedhimisht, mosparandalimi i krimit

nuk mund të ndreqet duke e ndëshkuar më pas vartësin për krimin.231

 Masa �të nevojshme� janë masat e përshtatshme që eprori të përmbushë

detyrën e vet nëpërmjet përpjekjeve të mirëfillta për parandalim ose ndëshkim,

ndërsa masa �të arsyeshme� janë ato që përfshihen logjikisht në kompetencat

materiale të eprorit.232 Se çfarë është �e nevojshme dhe e arsyeshme � varet nga

para. 420; Prosecutor v. Karera, ICTR‐01‐74‐T, Trial Chamber, Judgement and Sentence, 7 dhjetor 2007,
para. 564; Kayishema and Ruzindana Appeal Judgment, para. 294.
228 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Peri�ić, IT‐04‐81‐A, Appeals Chamber, Judgement, 28 shkurt 2013, para. 97;
Strugar Appeal Judgment, para. 254; Halilović Appeal Judgment, para. 66; Orić Trial Judgment,
para. 312; Mucić et al. Appeal Judgment, para. 190, 206.
229 ICTY/TPNJ, Prosecutor v. Đorđević, IT‐05‐87/1‐T, Trial Chamber, Public Judgement with Confidential
Annex/Aktgjykimi Publik me Shtojcë Konfidenciale (�Đorđević Trial Judgment/Aktgjykimi Gjorgjeviq�),
23 shkurt 2011, para. 1888; Prosecutor v. Delić, IT‐04‐83‐T, Trial Chamber, Judgement (�Delić Trial
Judgment�), 15 shtator 2008, para. 69; Hadžihasanović and Kubura Appeal Judgment, para. 259; Bla�kić
Appeal Judgment, para. 83; Mucić et al. Trial Judgment, para. 333‐334.
230 ICTY/TPNJ, Delić Trial Judgment, para. 69, 72; Strugar Trial Judgment para. 416; Kordić and Čerkez
Trial Judgment, para. 445‐446.
231 ICTY/TPNJ, Delić Trial Judgment, para. 69; Strugar Trial Judgment, para. 373; Bla�kić Trial Judgment,
para. 336.
232 ICTY/TPNJ, Đorđević Trial Judgment/Aktgjykimi Gjorgjeviq, para. 1887; Prosecutor v. Orić, IT‐03‐68‐
A, Appeals Chamber, Judgement/Dhoma e Apelit, Aktgjykim, 3 korrik 2008, para. 177; Halilović Appeal
Judgment, para. 63.
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provat dhe duhet të analizohet konkretisht.233 Në detyrën e parandalimit mund të

përfshihen masa si: (i) sigurimi i raporteve që veprimet ushtarake janë kryer në

pajtim me të drejtën ndërkombëtare; 234  (ii) lëshimi i urdhrave që synojnë

përputhshmërinë e praktikave përkatëse me rregullat e konfliktit të armatosur;235

(iii) marrja e masave disiplinore për të parandaluar kryerjen e mizorive; ose

(iv) insistimi para një autoriteti epror për marrjen e masave të menjëhershme.236

Në detyrën e ndëshkimit mund të përfshihen, më së paku: (i) detyrimi për të

hetuar krime të mundshme ose për të kërkuar që çështja të hetohet, dhe, (ii) në

qoftë se eprori nuk ka kompetenca për të ndëshkuar, të bëjë raportimin e tyre tek

autoritetet kompetente. 237 Shkalla e kontrollit efektiv mund të përdoret për të

përcaktuar se cilat masa janë të nevojshme dhe të arsyeshme brenda kompetencës

së eprorit.238

(b) Elementi subjektiv

 Sipas nenit 16(1)(c) të Ligjit, eprorët duhet të kenë ditur faktikisht 239  ose

duhet të kenë pasur arsye të dinin se vartësit ishin në prag të kryerjes së një krimi

apo e kishin kryer atë. Për të përcaktuar nëse eprorët �kishin arsye të dinin�, duhet

233 ICTY/TPNJ, Đorđević Trial Judgment/Aktgjykimi Gjorgjeviq para. 1887; Delić Trial Judgment, para.
76; Bla�kić Appeal Judgment, para. 72, 417.
234 ICTY/TPNJ, Delić Trial Judgment, para. 76; Strugar Trial Judgment, para. 374.
235 ICTY/TPNJ, Delić Trial Judgment, para. 76; Strugar Trial Judgment, para. 374.
236 ICTY/TPNJ, Strugar Trial Judgment, para. 374.
237 ICTY/TPNJ, Đorđević Trial Judgment/Aktgjykimi Gjorgjeviq, para. 1890; Hadžihasanović and Kubura
Appeal Judgment, para. 154; Halilović Appeal Judgment, para. 182; Bla�kić Appeal Judgment, para. 83.
238 ICTY/TPNJ, Đorđević Trial Judgment/Aktgjykimi Gjorgjeviq, para. 1887; Halilović Appeal Judgment,
para. 63; Bla�kić Appeal Judgment, para. 72.
239 Ndër faktorët për nxjerrjen e konstatimit për dijeni faktike të eprorit përfshihen, për shembull: numri
i veprimeve të paligjshme, çka përfshihet në to, nëse janë gjerësisht të përhapura, koha e ndodhjes së
tyre, lloji dhe numri i vartësve të përfshirë, mjetet e disponueshme të komunikimit, fushëveprimi dhe
lloji i pozitës së eprorit dhe vendndodhja e tij në atë kohë, dhe vendndodhja gjeografike e krimeve, shih
ICTY/TPNJ, Đorđević Trial Judgment/Aktgjykimi Gjorgjeviq, para. 1885; Orić Trial Judgment, para. 319;
Bla�kić Trial Judgment, para. 307; Mucić et al. Trial Judgment, para. 386; ICTR/TPNR, Ntawukulilyayo
Trial Judgment, para. 420‐421.
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të vërtetohet se ata duhet të kenë disponuar informacion mjaftueshmërisht

alarmues që i vinte në dijeni për krime të kryera ose në prag të kryerjes prej

vartësve të tyre dhe që përligjte hetim të mëtejshëm.240 Nuk është e nevojshme që

eprori të ketë të njëjtin synim, në veçanti të njëjtin synim konkret, si vartësi.241

Njohuria kërkon vlerësim të situatës konkrete të eprorit gjatë kohës në fjalë.242

VI. AKUZAT

 Përpara shqyrtimit të materialit mbështetës në lidhje me secilën akuzë dhe

nxjerrjes së konstatimit nëse është vërtetuar një dyshim i bazuar mirë kundër të

dyshuarve, Gjykatësi i Procedurës Paraprake vëren se ZPS‐ja i ka përmbushur

kriteret e rregullës 86(3) të Rregullores përmes dorëzimit të: (i) një aktakuze të

rishikuar; (ii) materialit provues që mbështet faktet mbi të cilat janë ngritur

akuzat; dhe (iii) një përmbledhjeje të detajuar dhe materialit plotësues të

përditësuar, që tregojnë lidhjen e secilës provë në materialin provues me secilën

akuzë.

A. KRITERET KONTEKSTUALE

1. Kriteret kontekstuale të krimeve kundër njerëzimit

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se krimet e paraqitura në

Aktakuzë ndodhën gjatë periudhës së Aktakuzës243 dhe ishin pjesë e një sulmi të

përhapur gjerësisht ose sistematik kundër popullatës civile të kundërshtarëve në

240 ICTY/TPNJ, Đorđević Trial Judgment/Aktgjykimi Gjorgjeviq, para. 1886; Krnojelac Appeal Judgment,
para. 59, 155; Mucić et al. Appeal Judgment, para. 238‐239, 241; ICTR/TPNR, Nahimana et al. Appeal
Judgment, para. 791; Prosecutor v. Bagilishema, ICTR‐95‐1‐A, Appeals Chamber, Judgement (Reasons),
3 korrik 2002, para. 28, 42.
241  ICTY/TPNJ, Brđanin Trial Judgment para. 720‐721; Krnojelac Appeal Judgment, para. 155;
ICTR/TPNR, Nahimana et al. Appeal Judgment, para. 865.
242 ICTY/TPNJ, Krnojelac Appeal Judgment, para. 156; Mucić et al. Appeal Judgment, para. 239.
243 Aktakuza e Rishikuar, para. 16‐17.
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Kosovë dhe në zona të Shqipërisë Veriore.244 Sipas ZPS‐së, ndër kundërshtarët

përfshiheshin ata që ishin ose konsideroheshin se: (i) kishin bashkëpunuar ose

kishin lidhje me forca, zyrtarë, ose institucione shtetërore të RFJ‐së; ose

(ii) ndryshe nuk përkrahnin qëllimet ose metodat e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës

(�UÇK�) dhe më vonë të Qeverisë së Përkohshme të Kosovës (�QPK�), ndër të cilët

persona të lidhur me Lidhjen Demokratike të Kosovës (�LDK�) dhe me serbë,

romë, dhe persona të kombësive të tjera.245

 Në lidhje me ekzistencën e sulmit, Gjykatësi i Procedurës Paraprake

konstaton që materiali mbështetës tregon se, së paku midis marsit 1998 dhe

shtatorit 1999, anëtarë të UÇK‐së kryen akte të shumta dhune dhe keqtrajtimi

kundër qindra civilëve në të gjithë Kosovën dhe Shqipërinë Veriore.246 Anëtarët e

UÇK‐së u përfshinë në akte të dhunshme, si arrestime, ndalime, keqtrajtime,

torturë dhe/ose vrasje.247 Persona civilë u arrestuan në postblloqe, në rrugë, në

shtëpitë e tyre ose vendet e punës dhe shumë prej tyre u keqtrajtuan në kohën e

arrestimit. Në vijim, pjesa më e madhe e tyre u transferuan në një ose më shumë

qendra ndalimi, ku u frikësuan, keqtrajtuan, morën në pyetje, torturuan dhe/ose

vranë. 248  Kjo praktikë sjelljeje sugjeron një fushatë dhune dhe keqtrajtimi që

përbënte �sulm�.

 Në lidhje me caqet e sulmit, materiali mbështetës tregon se aktet e dhunës

dhe keqtrajtimit të përmendura më lart u kryen kundër civilëve që

konsideroheshin si kundërshtarë të UÇK‐së. Që në vitin 1994 ishin bërë deklarata

244 Aktakuza e Rishikuar, para. 16‐17.
245 Aktakuza e Rishikuar, para. 32.
246 IT‐03‐66 P212.4, f. 4, 23‐24 (00676473, 00676492‐00676493); IT‐04‐84 P00931, para. 20, 22, 32, 37, 51, 62
(U0171203, U0171210, U0171213, U0171215, U0171221, U0171227); [REDAKTUAR]; IT‐03‐66 P150, f. 6‐7
(K0350562‐K0350563); [REDAKTUAR]; IT‐04‐84 P00006, f. 11, 17‐19, 28‐32 (00649677,
00649683‐00649685, K0078704‐K0078708). Shih gjithashtu më poshtë, para. 139‐231 (Pikat 2‐3), para. 233‐
349 (Pikat 4‐5), para. 362‐417 (Pikat 8‐9).
247 IT‐03‐66 P212.4, f. 4, 23‐24 (00676473, 00676492‐00676493); IT‐04‐84 P00931, para. 51, 62 (U0171221,
U0171227); [REDAKTUAR]; IT‐04‐84 P00006, f. 11 (00649677).
248 Shih më poshtë, para. 139‐444 (Pikat 2‐3, 4‐5, 6‐7, 8‐9, 10 dhe 1).
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publike që bënin thirrje për dhunë kundër kundërshtarëve, shpesh të cilësuar si

tradhtarë, bashkëpunëtorë ose pacifistë,249 dhe këto u intensifikuan pas fillimit të

konfliktit të armatosur 250  në mars 1998. 251  Ndër ata që konsideroheshin si

kundërshtarë të UÇK‐së përfshiheshin: (i) popullatat serbe, rome dhe ashkalie;

(ii) katolikët; (iii) civilët që pretendohej se bashkëpunonin me autoritetet serbe ose

se kishin kontakte me serbë; (iv) shqiptarët që kishin lidhje me ose përkrahnin

LDK‐në, ose parti të tjera që konsideroheshin kundër UÇK‐së; (v) shqiptarët që

nuk ishin anëtarësuar në UÇK ose nuk e përkrahnin atë; dhe (vi) personat të

punësuar në atë kohë, ose të punësuar më parë që konsideroheshin kundër UÇK‐

së (bashkërisht, �kundërshtarët�).252 Materiali mbështetës tregon se, ndonëse një

numër i vogël i këtyre personave ishin të punësuar ose kishin lidhje me ushtrinë

ose policinë serbe/jugosllave, ata nuk merrnin pjesë aktive në luftime në kohën e

arrestimit të tyre dhe u vunë në shënjestër për shkak se konsideroheshin

kundërshtarë. 253 Gjithashtu, në deklaratat publike të Shtabit të Përgjithshëm të

UÇK‐së,  si dhe në deklaratat e vetë të dyshuarve, thuhej shprehimisht se aktet e

dhunës dhe keqtrajtimit ishin një paralajmërim për të gjithë kundërshtarët e

tjerë,254 duke vënë kështu në shënjestër dhe duke ushtruar trysni edhe mbi familjet

dhe komunitetet e kundërshtarëve. Për më tepër, anëtarët e UÇK‐së vazhdimisht

refuzuan të jepnin informacion të saktë për ndalimin dhe vendndodhjen e

kundërshtarëve, duke shkaktuar pasoja të mëtejshme ndaj familjeve dhe

komuniteteve të tyre.255 Numri i madh dhe kategoritë e ndryshme të njerëzve të

249 [REDAKTUAR].
250 Shih më poshtë, para. 131‐137 (Kriteret kontekstuale të krimeve të luftës).
251 [REDAKTUAR].
252 Shih më poshtë para. 443 (Pika 1). Shih gjithashtu IT‐04‐84 P00931, para. 32, 62 (U0171213, U0171227);
[REDAKTUAR]; IT‐04‐84 P00006, f. 11 (00649677); IT‐03‐66 P150, f. 6‐7 (K0350562‐K0350563);
[REDAKTUAR].
253 Jabllanicë: më poshtë, para. 144. Llapushnik: më poshtë, para. 147. Kleçkë: më poshtë, poshtëshënimi 462.
[REDAKTUAR], Prizren: më poshtë, para. 206. Ish‐shkolla me konvikt/ish‐konvikti, Gjilan: më poshtë,
para. 218. Ish‐stacioni i policisë, Suharekë: më poshtë, para. 221.
254 Shih më lart poshtëshënimet 249, 251. Shih gjithashtu [REDAKTUAR].
255 Shih më poshtë, para. 419‐436 (Pika 10).
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vënë në shënjestër tregojnë se sulmi faktikisht drejtohej kundër një segmenti të

konsiderueshëm të popullatës civile të Kosovës.

 Për sa i përket karakterit gjerësisht të përhapur të sulmit, materiali

mbështetës tregon se aktet e dhunës dhe keqtrajtimit u kryen në shkallë të gjerë

në më shumë se 30 vendndodhje, disa prej të cilave përfshinin një numër

vendndodhjesh (ndalimi)256 në të paktën 16 komuna të Kosovës dhe dy rrethe të

Shqipërisë.257 Materiali mbështetës tregon për një numër të madh rrëmbimesh,

ndalimesh, ekzekutimesh dhe zhdukjesh midis fillimit të vitit 1998 dhe verës së

vitit 1999, të kryera nga anëtarë të UÇK‐së kundër qindra serbëve, romëve, dhe

shqiptarëve që konsideroheshin si mospërkrahës të UÇK‐së.258 Për më tepër, në

vitet 1998‐1999, në Kosovë dihej gjerësisht se kundërshtarët keqtrajtoheshin

dhe/ose vriteshin. 259  Numri i madh i viktimave dhe përhapja gjeografike e

vendndodhjeve (të ndalimit) ku u kryen aktet e dhunës, keqtrajtimit dhe vrasjes,

demonstrojnë se ekzistonte sulm i përhapur gjerësisht kundër popullatës civile.

 Në lidhje me karakterin sistematik të sulmit, materiali mbështetës tregon se

aktet e lartpërmendura të dhunës dhe keqtrajtimit u kryen në mënyrë të

organizuar dhe ndoqën të njëjtën praktikë. Deklaratat publike të Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së, rregulloret dhe botime të tjera, si edhe deklaratat e vetë

të dyshuarve, bënin thirrje në mënyrë të përsëritur dhe publikisht për dhunë ndaj

kundërshtarëve ose e miratonin atë, duke treguar në këtë mënyrë për një

organizim të dhunës nga kreu.260 Këtë e konfirmojnë më tej materiale mbështetëse

që tregojnë se anëtarë të lartë të UÇK‐së, ndër të cilët edhe të dyshuarit, anëtarë të

256 Shih më poshtë, para. 139‐231 (Pikat 2‐3), para. 233‐349 (Pikat 4‐5), para. 362‐417 (Pikat 8‐9);
257 Shih më poshtë, para. 139‐231 (Pikat 2‐3), para. 233‐349 (Pikat 4‐5), para. 362‐417 (Pikat 8‐9); para. 419‐
436 (Pika 10), para. 438‐444 (Pika 1).
258  IT‐03‐66 P212.4, f. 23‐25 (00676492‐00676494); IT‐03‐66 P150, f. 6‐7 (K035‐562‐K035‐563);
[REDAKTUAR]; IT‐04‐84 P00006, f. 17‐19, 28‐32 (0064‐9683‐0064‐9685, K007‐8704‐K0007‐8708);
[REDAKTUAR].
259 [REDAKTUAR].
260 Shih më lart, poshtëshënimet 249, 251.
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tjerë të Shtabit të Përgjithshëm dhe komandantë, morën pjesë në aktet e dhunës

dhe keqtrajtimit.261 Udhëheqja e UÇK‐së krijoi struktura policore dhe të zbulimit

të cilat kishin për detyrë të identifikonin dhe hetonin kundërshtarët.262 Disa nga

kundërshtarët u përmendën me emër në deklaratat e Shtabit të Përgjithshëm të

UÇK‐së, 263  kurse shumë të tjerë u përfshinë në listat e bashkëpunëtorëve të

pretenduar.264 Kjo tregon për një praktikë të organizuar dhe jo të rastësishme të

vënies në shënjestër të kundërshtarëve. Gjithashtu, udhëheqja e UÇK‐së i

konsideronte [REDAKTUAR], që meritonin masa ndëshkimore, përfshirë

vrasjen.265 Shumë nga kundërshtarët u mbajtën të ndaluar në shtabe, baza apo

kazerma të UÇK‐së anembanë Kosovës dhe në Shqipërinë Veriore,266 si edhe u

transferuan nga një qendër ndalimi në tjetrën e u mbajtën në shumë prej tyre.267

Kjo tregon se aktet e dhunës dhe keqtrajtimit kishin një shkallë të konsiderueshme

261 Shih më poshtë, para. 452‐454 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I). Shih gjithashtu p.sh. Likoc: më
poshtë, para. 235. Llapushnik: më poshtë, para. 148. Drenoc: më poshtë, para. 150, 375, 425. Malishevë: më
poshtë, para. 153, 251, 384, 430. Bare dhe Bajgorë: më poshtë, para. 161. Zllash: më poshtë, para. 267.
[REDAKTUAR]: më poshtë, para. 169, 271, 359. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 275. Kleҫkë: më poshtë,
para. 175, 279, 359, 397, 401. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 403, 434. Cahan: më poshtë, para. 183, 287.
Kukës: më poshtë, para. 291, 359. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 299. [REDAKTUAR], Prizren: më
poshtë, para. 207, 319. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 216. Novobërdë: më poshtë, para. 346.
[REDAKTUAR]: më poshtë, para. 413. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 415.
262 Rreth qershorit 1998, Shtabi i Përgjithshëm i UÇK‐së themeloi drejtorinë e zbulimit G2, e cila kishte
për detyrë, ndër të tjera, [REDAKTUAR] dhe të zbulonte [REDAKTUAR] brenda dhe jashtë ushtrisë.
Shih më poshtë, para. 455‐456 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I). [REDAKTUAR]; shih gjithashtu
para. 259 (Pikat 4‐5) [REDAKTUAR].
263 [REDAKTUAR].
264 [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Drenoc: [REDAKTUAR]. Malishevë: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe vende të lidhura
me të: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
265 [REDAKTUAR].
266 Shih p.sh. Likoc: më poshtë, para. 139. Jabllanicë: më poshtë, para. 142. Drenoc: më poshtë, para. 149.
[REDAKTUAR]: më poshtë, para. 156. Llapashticë: më poshtë, para. 162. Kleҫkë: më poshtë, para. 175.
Cahan: më poshtë, para. 181. Kukës: më poshtë, para. 184. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 187.
[REDAKTUAR]: më poshtë, para. 190. [REDAKTUAR], Prizren: më poshtë, para. 205. [REDAKTUAR],
Prizren: më poshtë, para. 208. Ish‐shkolla me konvikt/ish‐konvikti, Gjilan: më poshtë, para. 217.
Novobërdë: më poshtë, para. 223. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 227.
267 Shih p.sh. Likoc: më poshtë, para. 235. Malishevë: më poshtë, para. 251, 381, 382, 384. Llapashticë: më
poshtë, para. 263. Potok: më poshtë, para. 391. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 271. Kleҫkë: më poshtë,
para. 279. [REDAKTUAR]: më poshtë, para. 178, 283, 403.
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bashkërendimi, si dhe kapacitete dhe mjete të konsiderueshme. Masat e marra

kundër kundërshtarëve i raportoheshin Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së. 268

Ndonëse udhëheqja e UÇK‐së i pranoi publikisht disa prej këtyre masave si

paralajmërim për kundërshtarë të tjerë, 269  shumë akte të tjera të dhunës dhe

keqtrajtimit u mbajtën të fshehta dhe anëtarët e UÇK‐së në mënyrë të përsëritur

mohuan se kishin dijeni për vendndodhjen e viktimave. 270 Raportimi, pranimi

publik dhe mohimi nga ana e anëtarëve të UÇK‐së tregojnë për një kontekst të

organizuar të akteve të dhunës. Aspektet e shumëfishta të sjelljes së organizuar

dhe praktika e njëjtë e ndjekur në kryerjen e akteve të lartpërmendura të dhunës

dhe keqtrajtimit, demonstrojnë se ekzistonte një sulm sistematik kundër

popullatës civile.

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshim i

bazuar mirë se, së paku që prej marsit 1998 e deri në shtator 1999, në Kosovë dhe

në Shqipërinë Veriore po ndërmerrej një sulm gjerësisht i përhapur ose sistematik

kundër popullatës civile të kundërshtarëve brenda kuptimit të nenit 13 të Ligjit.

2. Elementet kontekstuale të krimeve të paraqitura në Aktakuzë

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se gjatë periudhës që mbulon

Aktakuza,271 krimet e luftës të paraqitura në të ndodhën në kontekstin e konfliktit

të armatosur në Kosovë dhe në lidhje me këtë konflikt, midis Ushtrisë Çlirimtare

të Kosovës (�UÇK�) dhe forcave të Republikës Federale të Jugosllavisë (�RFJ�)dhe

Republikës së Serbisë, ndër të cilat njësite të Ushtrisë Jugosllave (�UJ�), njësite

policore dhe njësite të tjera të Ministrisë së Punëve të Brendshme (�MPB�), dhe

268 [REDAKTUAR].
269 Shih më lart, poshtëshënimet 249, 251. Shih gjithashtu [REDAKTUAR].
270 Shih më poshtë, para. 419‐436 (Pika 10).
271 Aktakuza e Rishikuar, para. 16, 18.
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grupe të tjera që luftonin në emër të RFJ‐së dhe të Serbisë (bashkërisht �forcat

serbe�).272

 Në lidhje me ekzistencën e luftimeve, në bazë të materialit mbështetës

Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se së paku që prej marsit 1998, në

territorin e Kosovës pati dhunë të armatosur ndërmjet forcave serbe, nga njëra anë,

dhe UÇK‐së nga ana tjetër.273

 Në lidhje me palët në luftime, materiali mbështetës tregon se forcat serbe

vepronin si organe të pushtetit të qeverive të RFJ‐së dhe të Republikës së Serbisë.274

Materiali mbështetës tregon gjithashtu se UÇK‐ja ishte një entitet i organizuar me

strukturë komanduese dhe sistem disiplinor, që dispononte kapacitet të

konsiderueshëm operativ. 275  Vlen të theksohet se intensiteti i operacioneve

ushtarake të UÇK‐së i detyroi forcat serbe që në disa zona t�i intensifikonin masat

e sigurisë dhe të mbrojtjes.276 Gjithashtu, UÇK‐ja kishte një strukturë komanduese

të centralizuar që përfshinte një Shtab të Përgjithshëm, dhe një strukturë në terren

që përfshinte komandantët e zonave operative.277 UÇK‐ja ishte në gjendje të fliste

me një zë në nivelin politik, 278  dhe ajo lëshonte rregullisht komunikata dhe

deklarata politike, që jepnin informacion të përditësuar mbi operacionet e saj

ushtarake. 279  UÇK‐ja ushtronte kontroll solid territorial në pjesë të mëdha të

272 Aktakuza e Rishikuar, para. 18.
273 IT‐05‐87.1 P00738, f. 18‐23 (K0225278‐K0225283); IT‐04‐84 P00931, para. 38 (U0171215‐U0171216), 41
(U0171216‐U0171217), 60‐64 (U0171226‐U0171228); [REDAKTUAR]; IT‐04‐84 P01155.E, f. 1‐2; IT‐04‐84
P01157.E, f. 1; [REDAKTUAR]; IT‐05‐87 1D00708‐E, f. 2‐10 [REDAKTUAR]; IT‐05‐87.1 P01369.E (i gjithë
dokumenti), për shembull, f. 11‐14 (03081359‐03081362), 16‐17 (03081364‐03081365), 19 (03081367), 22‐
24 (03081370‐03081372), 26‐28 (03081374‐03081376), 154 (03081502); dhe materiali mbështetës i
përmendur në poshtëshënimin 283.
274 IT‐05‐87.1 P01369.E (i gjithë dokumenti u referohet operacioneve të UJ‐së dhe MPB‐së); IT‐04‐84
P01153.E, f. 1; IT‐05‐87 5D00748‐E, f. 1; IT‐04‐84 P01157.E, f. 1; IT‐05‐87.1 P01029, f. 105 (03525372), 144
(03525440), 157 (03525485), 161 (03525491), 167 (03525506).
275 IT‐05‐87.1 P00428, f. 8‐10 (5932‐5934), 16‐19 (5940‐5943), 22‐27 (5946‐5951), 30‐32 (5954‐5956); IT‐04‐
84 P01157.E, f. 1; IT‐05‐87.1 P01029, f. 4 (03524677); IT‐04‐84 P00931, para. 45‐50, 61.
276 IT‐04‐84 P01157.E, f. 1‐6; IT‐05‐87 5D00748‐E, f. 1.
277 IT‐05‐87.1 P00428, f. 8 (5932), 32 (5956), 40 (5964), 43 (5967); [REDAKTUAR].
278 Shih, për shembull, [REDAKTUAR].
279 Shih, për shembull, [REDAKTUAR].
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Kosovës, të cilin e zbatonte përmes strukturës së saj komanduese të centralizuar

deri te struktura në terren e komandantëve të zonave operative, çka rezultoi në

aftësinë e saj për të kryer operacione ushtarake të bashkërenduara. 280 Për këtë

qëllim, ajo dispononte edhe armatime, ndër të cilat edhe armë automatike e të

rënda, si pistoleta, pushkë automatike, mitraloza, bomba dore, mortaja dhe

granatahedhës.281 Së fundi, UÇK‐ja kishte mjete të konsiderueshme financiare dhe

rekrutoi e stërviti një numër të madh rekrutësh të rinj, jo vetëm nga brenda vendit

por edhe nga shtete të ndryshme të Evropës.282

 Në lidhje me nivelin e intensitetit të luftimeve, materiali mbështetës tregon

se ka pasur luftime intensive midis forcave serbe dhe UÇK‐së në vise të ndryshme

të Kosovës,283 edhe në sajë të disponueshmërisë së një numri të madh armatimesh

të ndryshme nga të dy palët, si granatahedhës,284 mortaja,285 armë automatike,286

automjete të blinduara dhe artileri.287 U raportuan gjithashtu sulme me snajper288

280 IT‐04‐84 P00931, para. 48 (U0171219‐U0171220), 61 (U0171226‐U0171227); IT‐05‐87.1 P00428, f. 44
(5968); [REDAKTUAR].
281 IT‐04‐84 P01153.E, f. 1; IT‐05‐87 5D00748‐E, f. 1; IT‐05‐87 1D00708‐E, f. 6 (1D08‐0061); IT‐05‐87.1
P00428, f. 55‐56 (5979‐5980); IT‐04‐84 P00931, para. 24‐25 (U0171210‐U0171211), 41‐42 (U0171216‐
U0171217).
282 IT‐05‐87.1 P00428, f. 6‐8 (5930‐5932), 58‐59 (5982‐5983), 92 (6016); IT‐05‐87.1 P00738, f. 18 (K0225278),
21 (K0225281); IT‐04‐84 P00931, para. 38 (U0171215‐U0171216).
283 IT‐05‐87.1 P00428, f. 16‐17 (5940‐5941); IT‐05‐87.1 P00738, f. 11‐12 (K0225279‐K0225280); IT‐05‐87.1
P01029, për shembull, f. 19 (03524814), 23‐25 (03524828‐03524831), 30‐31 (03524848‐03524852), 40
(03525165), 52 (03525239), 74 (03525295), 84 (03525312), 110 (03525382), 115 (03525386), 124 (03525412),
125 (03525395), 126 (03525414), 162 (03525493); IT‐05‐87.1 P01369.E, f. 11 (03081359); IT‐04‐84 P00931,
para. 41 (U0171216), 54 (U0171223), 60 (U0171226).
284 IT‐04‐84 P00931, para. 61 (U0171226); IT‐05‐87.1 P01369.E, f. 10 (03081358); IT‐04‐84 P01153.E, f. 1.
285 IT‐05‐87.1 P00428, f. 55 (5979), 191 (6195); IT‐05‐87.1 P01029, për shembull, f. 31 (03524852), 40
(03525165), 52 (03525239), 61 (03525264), 62 (03525265), 64 (03525270), 69 (03525286), 74 (03525295), 123
(03525396), 126 (03525414), 155 (03525480), 182 (03525541); IT‐05‐87.1 P01369.E, f. 12 (03081360), 14
(03081362), 15 (03081363).
286 IT‐05‐87 5D00748‐E, f. 1; IT‐05‐87 1D00708‐E, f. 6 (1D08‐0061); IT‐05‐87.1 P00428 f. 55 (5979).
287 [REDAKTUAR]; IT‐04‐84 P01155.E, f. 1‐2; IT‐04‐84 P01157.E, f. 3‐4; 043850‐043850‐ET, e Rishikuar;
IT‐05‐87.1 P01029, f. 17 (03524808), 21 (03524820), 31 (03524852), 36 (03524860), 40‐41 (03525165‐
03525176), 64 (03525270), 74 (03525295), 84 (03525312), 95 (03525354), 134 (03525427), 141 (03525437),
156 (03525482).
288  IT‐05‐87.1 P01029, f. 61 (03525264), 143 (03525439); IT‐04‐84 P00931, para. 50 (U0171221), 54
(U0171223); IT‐05‐87.1 P01369.E, f. 11 (03081359), 21 (03081368); IT‐05‐87.1 P00738, f. 10 (K0225278).
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dhe djegie shtëpish.289 Në disa raste, forcat serbe ishin të gatshme të përdornin ose

përdorën forcën nga ajri, ndër të tjera edhe duke hapur zjarr nga helikopterë.290 Së

fundi, materiali mbështetës tregon për një eksod të konsiderueshëm të personave

të zhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës si pasojë e luftimeve.291

 Sa i përket përfundimit të konfliktit të armatosur dhe zbatueshmërisë së

rregullave gjegjëse të së drejtës humanitare ndërkombëtare, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake thekson se më 9 qershor 1999 292  dhe 20 qershor 1999, 293  forca

ndërkombëtare e sigurisë (�KFOR�) nënshkroi dy marrëveshje të gjera

armëpushimi, përkatësisht me forcat serbe dhe me UÇK‐në. E para, e njohur si

Marrëveshja Tekniko‐Ushtarake (�MTU�), parashikonte ndër të tjera ndalimin e

veprimeve luftarake dhe provokuese ndaj cilitdo personi në Kosovë dhe tërheqjen

në disa faza të forcave serbe nga Kosova.294 E dyta, me emrin Zotim i Ushtrisë

Çlirimtare të Kosovës (�UÇK�) për Demilitarizimin dhe Transformimin e saj

(�Zotimi�), parashikonte ndër të tjera ndalimin e të gjitha veprimeve luftarake si

dhe çmilitarizimin e UÇK‐së në disa faza, brenda një periudhe prej 90 ditësh.295

Materiali mbështetës tregon se, si rezultat i zbatimit gradual të këtyre

marrëveshjeve, në muajt në vijim pati një shuarje graduale të luftimeve midis

forcave serbe dhe UÇK‐së. Gjatë qershorit 1999, forcat serbe përgatitën tërheqjen

dhe filluan të dislokonin një pjesë të njësiteve të tyre jashtë Kosovës.296 U konstatua

289 IT‐05‐87.1 P01029, f. 51 (03525238), 55 (03525246), 62 (03525265), 67 (03525280), 74 (03525295), 81
(03525321), 135 (03525428), 137 (03525432), 142 (03525439), 144 (03525440), 149 (03525461), 167
(03525506).
290 IT‐04‐84 P01153.E, f. 1; IT‐04‐84 P01157.E, f. 3; [REDAKTUAR].
291  [REDAKTUAR]; IT‐05‐87.1 P01029, f. 130 (03525418); IT‐05‐87.1 P00738, f. 12 (K0225280) 15
(K0225283).
292 IT‐05‐87 6D00611‐E.
293 [REDAKTUAR].
294 IT‐05‐87 6D00611‐E, f. 2‐4 (6D09‐0141‐6D09‐0143).
295 [REDAKTUAR].
296 IT‐05‐87.1 P01369.E, f. 149 (03081497) (8 qershor 1999: projektdokumente për përgatitjen e tërheqjes),
151‐154 (03081499‐03081502).
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se, gjatë verës së vitit 1999, në disa raste forcat serbe297 dhe UÇK‐ja298 ishin në

shkelje të marrëveshjeve të tyre përkatëse. Materiali mbështetës tregon gjithashtu

për një incident të datës 10 gusht 1999, kur kundër fshatit serb të [REDAKTUAR]

u gjuajtën 10 predha mortajash [REDAKTUAR], i cili sipas UÇK‐së përdorej për të

fshehur paramilitarët serbë.299 Sulme me mortaja dhe eksplozivë kundër objekteve

fetare serbe u raportuan gjithashtu edhe nga fundi i gushtit 1999. 300  Sipas

materialit mbështetës, më 16 shtator 1999, UÇK‐ja përfundoi procesin e

çmilitarizimit,301 sikurse ishte paraparë në Zotim.302

 Në bazë të materialit mbështetës, gjatë periudhës kur po zbatoheshin

Marrëveshja Tekniko‐Ushtarake dhe Zotimi, ekzistonte rreziku konkret i

[REDAKTUAR] ;303 dhe u bënë përpjekje gjithnjë e më të mëdha [REDAKTUAR],304

që kishin frikë nga sulmet e shqiptarëve.305

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake rikujton se e drejta humanitare

ndërkombëtare është e zbatueshme përtej ndalimit të luftimeve, deri në arritjen e

mungesës së konfrontimeve të armatosura për një periudhë afatgjatë.306 Megjithëse

zbatimi i dy marrëveshjeve nuk solli ndonjë ndryshim të konsiderueshëm në

organizimin e forcave serbe dhe të UÇK‐së, niveli i intensitetit të luftimeve u ul

gradualisht, por gjithsesi, nuk u zhduk tërësisht rreziku real i rifillimit të dhunës

midis palëve gjatë verës së 1999. Rrjedhimisht, për mendimin e Gjykatësit të

Procedurës Paraprake, një mungesë afatgjatë e konfrontimit të armatosur që do të

297 [REDAKTUAR].
298 [REDAKTUAR].
299 [REDAKTUAR].
300 [REDAKTUAR].
301 [REDAKTUAR].
302 [REDAKTUAR].
303 [REDAKTUAR].
304 [REDAKTUAR].
305 [REDAKTUAR].
306 Shih më lart,  para. 59‐94, 174[68] (kriteret kontekstuale të krimeve të luftës).
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ishte e barabartë me një zgjidhje paqësore, u arrit afërsisht në kohën kur UÇK‐ja

përfundoi procesin e çmilitarizimit më 16 shtator 1999.

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

sipërpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshim

i bazuar mirë që, së paku gjatë periudhës midis marsit 1998 dhe afërsisht 16

shtatorit 1999, ekzistonte konflikt i armatosur jondërkombëtar ndërmjet forcave

serbe dhe UÇK‐së brenda kuptimit të nenit 14(2) të Ligjit.

B. KRIMET E PARAQITURA NË AKTAKUZË

1. Pikat 2 dhe 3: Burgosja dhe ndalimi arbitrar

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se gjatë periudhës së Aktakuzës

disa personave iu hoq liria pa proces ligjor të rregullt në qendrat e ndalimit të

renditura më poshtë, që përbën krimin e burgosjes si krim kundër njerëzimit në

bazë të nenit 13(1)(e) të Ligjit dhe të ndalimit arbitrar si krim lufte në bazë të nenit

14(1)(c) të Ligjit.307

(a) Elementet materiale

(i) Likoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që së paku midis prillit 1998 dhe janarit 1999, të paktën 25 persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në një ish‐stacion policie ku ishte

vendosur shtabi i UÇK‐së308 dhe në vende të tjera të ndryshme në Likoc ose afër

tij, në komunën e Skënderajt.309 Të ndaluarit në fjalë u lidhën dhe u mbajtën në

307 Aktakuza e Rishikuar, para. 59‐94, 174 [68], Lista A.
308 [REDAKTUAR].
309 [REDAKTUAR].
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dhoma me dritare me shufra hekuri. 310  Të ndaluarit u mbajtën të ndaluar me

kohëzgjatje të ndryshme, nga disa orë311 deri në 40 ditë.312

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se  heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR],313 [REDAKTUAR],314

[REDAKTUAR] 315 dhe [REDAKTUAR]. 316 Ata u mbajtën të ndaluar mbi bazën e

pretendimeve të papërcaktuara për aktivitete spiunazhi; 317  [REDAKTUAR]; 318

miqësisë apo kontakteve me serbë;319 dhe/ose [REDAKTUAR].320

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion lidhur me këtë e as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.321

(ii) Jabllanicë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që së paku midis prillit dhe fundit të korrikut 1998, të paktën 13 persona u

arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në kompleksin e

310 [REDAKTUAR].
311 [REDAKTUAR].
312 [REDAKTUAR].
313 [REDAKTUAR].
314 [REDAKTUAR].
315 [REDAKTUAR].
316 [REDAKTUAR].
317 [REDAKTUAR].
318 [REDAKTUAR].
319 [REDAKTUAR].
320 [REDAKTUAR].
321 [REDAKTUAR].
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kazermës së ruajtur nga UÇK‐ja, të përbërë nga një shtëpi me katër dhoma,322 në

dalje të Jabllanicës, komuna e Gjakovës. 323 Gjatë ndalimit, të ndaluarit u lidhën

[REDAKTUAR].324 Ata u mbajtën të ndaluar me kohëzgjatje të ndryshme, që nga

[REDAKTUAR]325 deri në gjashtë javë.326

 [REDAKTUAR] 327  [REDAKTUAR]. 328  [REDAKTUAR], 329  [REDAKTUAR], 330

[REDAKTUAR].331 [REDAKTUAR].332

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë, të cilët ishin [REDAKTUAR], 333

[REDAKTUAR] 334  dhe [REDAKTUAR], 335  ishin [REDAKTUAR] 336  dhe

[REDAKTUAR].337 Ata u mbajtën në bazë të aktiviteteve të pretenduara dhe të

papërcaktuara të spiunazhit; 338  lidhjeve me serbë [REDAKTUAR]; 339

[REDAKTUAR].340

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

322 [REDAKTUAR].
323 IT‐04‐84bis P00119, f. 4247‐4253, 4262, 4265; [REDAKTUAR].
324 IT‐04‐84bis P00119, f. 78‐79 (4252‐4253).
325 [REDAKTUAR].
326 [REDAKTUAR].
327 [REDAKTUAR].
328 [REDAKTUAR].
329 [REDAKTUAR].
330 [REDAKTUAR].
331 [REDAKTUAR].
332 [REDAKTUAR].
333 [REDAKTUAR].
334 [REDAKTUAR].
335 IT‐04‐84bis P00119, f. 78‐79 (4252‐4253); [REDAKTUAR].
336 [REDAKTUAR].
337 [REDAKTUAR].
338 IT‐04‐84bis P00119, f. 4255‐4256, 4265; [REDAKTUAR].
339 [REDAKTUAR].
340 [REDAKTUAR].
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ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.341

(iii) Llapushnik

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që, afërsisht midis fundit të prillit dhe fundit të korrikut 1998, deri në 30 persona

u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në kompleksin e

burgut të UÇK‐së në Llapushnik, komuna e Drenasit (Gllogoc),342 i cili ishte i

rrethuar me gardh dhe përbëhej nga një stallë lopësh, një shtëpi e vogël, një shtëpi

tjetër më e madhe dhe një garazh.343 Stalla e lopëve ruhej me rojë344 dhe të ndaluarit

mbaheshin të lidhur me zinxhirë brenda saj.345 Në këtë qendër ndalimi mund të

mbaheshin deri në 30 të ndaluar në çfarëdo momenti të caktuar.346 Të ndaluarit u

mbajtën të ndaluar me kohëzgjatje të ndryshme, që nga [REDAKTUAR]347 deri në

85 ditë.348

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR] 349  dhe

341 [REDAKTUAR].
342 [REDAKTUAR].
343 [REDAKTUAR].
344 [REDAKTUAR].
345 [REDAKTUAR].
346 [REDAKTUAR].
347 [REDAKTUAR].
348 [REDAKTUAR].
349 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR].350 Ata u mbajtën mbi bazën e pretendimeve të papërcaktuara për

aktiviteteve spiunazhi;351 dhe/ose të miqësisë apo njohjes  me [REDAKTUAR].352

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 353

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.354

(iv) Drenoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis majit dhe korrikut 1998, të paktën 38 persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në ndërtesën e ish‐shkollës dhe në një

zyrë regjistrimi në Drenoc, komuna e Rahovecit.355 Të ndaluarit u mbajtën aty për

kohëzgjatje të ndryshme, që nga një natë356 deri në më shumë se një muaj.357

 [REDAKTUAR]358 [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR].359 [REDAKTUAR].360

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as mbi bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

350 [REDAKTUAR].
351 [REDAKTUAR].
352 [REDAKTUAR].
353 Shih më poshtë para. 241‐244 (Pikat 4‐5).
354 [REDAKTUAR].
355 [REDAKTUAR].
356 [REDAKTUAR].
357 [REDAKTUAR].
358 [REDAKTUAR].
359 [REDAKTUAR].
360 [REDAKTUAR].
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Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR],361 [REDAKTUAR],362

[REDAKTUAR], 363  [REDAKTUAR], 364  [REDAKTUAR], 365  [REDAKTUAR] 366  dhe

[REDAKTUAR]. 367  Ata u mbajtën të ndaluar mbi bazën e pretendimeve të

papërcaktuara për aktivitete spiunazhi;368 dhe/ose të miqësisë apo të kontakteve

me serbë.369

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve370 �

[REDAKTUAR]371 � sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit

në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë

dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë

lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.372

(v) Malishevë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis 17 dhe 26 ose 27 korrikut 1998, të paktën 48 persona u arrestuan

nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në kompleksin e një ish‐stacioni

policor në një ndërtesë dykatëshe373 në Malishevë, komuna e Malishevës.374 Ndër

të ndaluarit ishin [REDAKTUAR]. 375  Këta u mbajtën në dhoma të kyçura, me

361 [REDAKTUAR].
362 [REDAKTUAR].
363 [REDAKTUAR].
364 [REDAKTUAR].
365 [REDAKTUAR].
366 [REDAKTUAR].
367 [REDAKTUAR].
368 [REDAKTUAR].
369 [REDAKTUAR].
370 Shih më poshtë para. 245‐248 (Pikat 4‐5).
371 [REDAKTUAR].
372 [REDAKTUAR].
373 [REDAKTUAR].
374 [REDAKTUAR].
375 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/71 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 71 26 tetor 2020

dritare të vogla376 dhe shufra hekuri,377 dhe ruheshin nga anëtarë të UÇK‐së.378 Të

ndaluarit u mbajtën aty për rreth 10 ditë.379 [REDAKTUAR].380

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR],381 [REDAKTUAR],382 ndër

të cilët [REDAKTUAR],383 [REDAKTUAR],384 [REDAKTUAR],385 [REDAKTUAR]386

dhe [REDAKTUAR].387 Ata u mbajtën mbi bazën e pretendimeve të papërcaktuara

për aktivitete spiunazhi;388 [REDAKTUAR];389 dhe/ose [REDAKTUAR].390

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 391

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.392

376 [REDAKTUAR].
377 [REDAKTUAR].
378 [REDAKTUAR].
379 [REDAKTUAR].
380 [REDAKTUAR].
381 [REDAKTUAR].
382 [REDAKTUAR].
383 [REDAKTUAR].
384 [REDAKTUAR].
385 [REDAKTUAR].
386 [REDAKTUAR].
387 [REDAKTUAR].
388 [REDAKTUAR].
389 [REDAKTUAR].
390 [REDAKTUAR].
391 Shih më poshtë para. 249‐252 (Pikat 4‐5).
392 [REDAKTUAR].
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(vi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në [REDAKTUAR] ose rreth [REDAKTUAR] 1998, të paktën pesë persona u

arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në shtabin e UÇK‐së në

[REDAKTUAR], komuna e Prizrenit. 393 Të ndaluarit në fjalë u mbajtën në një

dhomë të kyçur, me shufra hekuri.394

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR],395 [REDAKTUAR]396

dhe [REDAKTUAR].397 Ata u mbajtën mbi bazën e pretendimeve të papërcaktuara

për aktivitete spiunazhi;398 [REDAKTUAR].399

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit400 dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 401

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.402

393 [REDAKTUAR].
394 [REDAKTUAR].
395 [REDAKTUAR].
396 [REDAKTUAR].
397 [REDAKTUAR].
398 [REDAKTUAR].
399 [REDAKTUAR].
400 [REDAKTUAR].
401 Shih më poshtë para. 253‐256 (Pikat 4‐5).
402 [REDAKTUAR].
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(vii) Bare dhe Bajgorë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

se në muajin gusht 1998, të paktën tetë persona u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐

së dhe u mbajtën të ndaluar në Bare, 403  dhe se midis gushtit dhe mesit të

shtatorit 1998, të paktën 16 persona u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u

mbajtën të ndaluar në Bajgorë, që të dyja në komunën e Podujevës. 404

[REDAKTUAR].405

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR] 406  dhe

[REDAKTUAR].407 Ata u mbajtën mbi bazën e pretendimeve të papërcaktuara për

aktivitete spiunazhi;408 dhe/ose të kombësisë së tyre serbe.409

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit, [REDAKTUAR]410 dhe keqtrajtimi i

pësuar prej tyre411 sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në

fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë

dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë

lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.412

403 [REDAKTUAR].
404 [REDAKTUAR].
405 [REDAKTUAR].
406 [REDAKTUAR].
407 [REDAKTUAR].
408 [REDAKTUAR].
409 [REDAKTUAR].
410 [REDAKTUAR].
411 Shih më poshtë para. 257‐260 (Pikat 4‐5).
412 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/74 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 74 26 tetor 2020

(viii) Llapashticë, [REDAKTUAR], Majac, Potok, [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që disa persona u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në

disa vendndodhje të ndryshme, si vijon: të paktën 52 persona në afërsi të policisë

ushtarake dhe shtabit të UÇK‐së për Zonën e Llapit në Llapashticë (më së paku

për periudhën nëntor 1998 ‐ prill 1999);413 [REDAKTUAR];414 [REDAKTUAR] në

Majac (afërsisht midis 25 marsit dhe fillimit të prillit 1999);415 [REDAKTUAR] në

Potok (fillim prilli 1999), të gjitha këto vende në komunën e Podujevës;416 dhe

[REDAKTUAR] në shtabin e UÇK‐së në [REDAKTUAR], komuna e Prishtinës

(rreth [REDAKTUAR] 1999).417 [REDAKTUAR].418 Të ndaluarit në Llapashticë u

mbajtën në një dhomë e cila më parë kishte qenë stallë lopësh, me përmasa katër

me tri metra dhe me një dritare të vogël me shufra hekuri.419 [REDAKTUAR], të

ndaluarit në fjalë u mbajtën për kohëzgjatje të ndryshme, që nga disa ditë, deri në

rreth pesë muaj.420 Mes të ndaluarve ishte [REDAKTUAR].421

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR],422 [REDAKTUAR],423

[REDAKTUAR]424 dhe [REDAKTUAR].425 Ata u mbajtën mbi bazën e pretendimeve

413 [REDAKTUAR].
414 [REDAKTUAR].
415 [REDAKTUAR].
416 [REDAKTUAR].
417 [REDAKTUAR].
418 [REDAKTUAR].
419 [REDAKTUAR].
420 [REDAKTUAR].
421 [REDAKTUAR].
422 [REDAKTUAR].
423 [REDAKTUAR].
424 [REDAKTUAR].
425 [REDAKTUAR].
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të papërcaktuara për aktivitete spiunazhi; 426  të kombësisë së tyre serbe; 427

[REDAKTUAR];428 dhe/ose për shkak të kontakteve të tyre me serbë.429

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.430

(ix) Zllash

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në shtator 1998 dhe afërsisht midis 1 dhe 19 prillit 1999, të paktën tetë persona

u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR]

Zllash ([REDAKTUAR]) [REDAKTUAR], pjesë e kompleksit të një qendre ndalimi

të UÇK‐së në Zllash (prill 1999), komuna e Prishtinës.431 [REDAKTUAR].432 Në prill

1999, aty u mbajtën persona në një ahur me derë të mbyllur me zinxhirë dhe të ruajtur

me rojë.433 Të ndaluarit u mbajtën aty për periudha kohe të ndryshme, nga 3434 deri në

18 ditë.435

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR] 436  dhe

426 [REDAKTUAR].
427 [REDAKTUAR].
428 [REDAKTUAR].
429 [REDAKTUAR].
430 [REDAKTUAR].
431 [REDAKTUAR].
432 [REDAKTUAR].
433 [REDAKTUAR].
434 [REDAKTUAR].
435 [REDAKTUAR].
436 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR]. 437  Ata u ndaluan për shkak të pretendimeve për bashkëpunim,

miqësi ose kontakte me serbë;438 [REDAKTUAR].439

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit. [REDAKTUAR]. 440  Sa u takon të

ndaluarve [REDAKTUAR], në momentin e lirimit, më 19 prill 1999 ose rreth kësaj

date � dita e ofensivës serbe në atë zonë441 � [REDAKTUAR],442 [REDAKTUAR].443

(x) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që [REDAKTUAR] 1998, [REDAKTUAR], u arrestuan nga [REDAKTUAR] anëtarë

të UÇK‐së dhe [REDAKTUAR], komuna Skënderaj, dhe më pas u mbajtën të

ndaluar në [REDAKTUAR].444

 [REDAKTUAR],445 [REDAKTUAR] u mori letërnjoftimet.446

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

[REDAKTUAR].447 [REDAKTUAR].448

437 [REDAKTUAR].
438 [REDAKTUAR].
439 [REDAKTUAR].
440 [REDAKTUAR].
441 [REDAKTUAR].
442 [REDAKTUAR].
443 [REDAKTUAR].
444 [REDAKTUAR].
445 [REDAKTUAR].
446 [REDAKTUAR].
447 [REDAKTUAR].
448 [REDAKTUAR].
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 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve449 �

[REDAKTUAR] 450  [REDAKTUAR] 451  � sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i

informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u

treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi

të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.452

(xi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR] 1998, të paktën katër

persona u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në

[REDAKTUAR], komuna e Lipjanit.453 Të ndaluarit u mbajtën të ruajtur me roja

[REDAKTUAR].454

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as se kishte arsye për të besuar se heqja e

lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR]455 [REDAKTUAR].456

Ata u mbajtën mbi bazën e pretendimeve të papërcaktuara për aktivitete spiunazhi;457

dhe/ose [REDAKTUAR].458

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

449 Shih më poshtë para. 269‐272 (Pikat 4‐5).
450 [REDAKTUAR].
451 [REDAKTUAR].
452 [REDAKTUAR].
453 [REDAKTUAR].
454 [REDAKTUAR].
455 [REDAKTUAR].
456 [REDAKTUAR].
457 [REDAKTUAR].
458 [REDAKTUAR].
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ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.459

(xii) Kleçkë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që midis të paktën nëntorit 1998 dhe qershorit 1999, të paktën 20 persona u

arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar pranë Kleçkës, komuna

e Lipjanit,460 në një ndërtesë dykatëshe me bodrum461 (dhe në ndërtesat përreth)462

[REDAKTUAR].463 Të ndaluarit u mbajtën për periudha kohe të ndryshme.464 Në

një rast, z. Veseli personalisht solli një të ndaluar dhe ua dorëzoi anëtarëve të tjerë

të UÇK‐së.465

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR], 466

[REDAKTUAR], 467  [REDAKTUAR] 468  dhe [REDAKTUAR]. 469  Ata u mbajtën të

ndaluar mbi bazën e aktiviteteve të pretenduara dhe të papërcaktuara të spiunazhit;470

dhe/ose të kombësisë së tyre serbe.471

459 [REDAKTUAR].
460 [REDAKTUAR]; IT‐05‐87 3D00140, f. 4; [REDAKTUAR].
461 [REDAKTUAR].
462 [REDAKTUAR].
463 [REDAKTUAR].
464 [REDAKTUAR].
465 [REDAKTUAR].
466 [REDAKTUAR].
467 [REDAKTUAR].
468 [REDAKTUAR].
469 IT‐05‐87 3D00140, f. 2.
470 [REDAKTUAR].
471 [REDAKTUAR].
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 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion për këtë, dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë

lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.472

(xiii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, të paktën 13 persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së, u mbajtën të ndaluar në dhoma të kyçura dhe/ose të ruajtur me

roja të armatosura dhe [REDAKTUAR]. Më konkretisht, të paktën 13 persona u

mbajtën në [REDAKTUAR] ([REDAKTUAR] 1999),473 [REDAKTUAR] u mbajtën të

ndaluar në [REDAKTUAR] ([REDAKTUAR]), të dyja këto vendndodhje në

komunën e Kaçanikut.474 [REDAKTUAR],475 të gjithë të ndaluarit, me përjashtim të

pesë prej tyre, u liruan. 476  [REDAKTUAR] ([REDAKTUAR] 1999), 477

[REDAKTUAR] (rreth [REDAKTUAR] 1999).478 Të ndaluarit u mbajtën të lidhur,

në dhoma të kyçura dhe të ruajtur me roja të armatosura.479

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Vlen të përmendet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR].480

472 [REDAKTUAR].
473 [REDAKTUAR].
474 [REDAKTUAR].
475 [REDAKTUAR].
476 [REDAKTUAR].
477 [REDAKTUAR].
478 [REDAKTUAR].
479 [REDAKTUAR].
480 [REDAKTUAR].
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Ata u mbajtën në ndalim mbi bazën e aktiviteteve të pretenduara dhe të papërcaktuara

të spiunazhit.481

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.482

(xiv) Cahan, Shqipëri

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që midis prillit dhe qershorit 1999, të paktën 17 persona u arrestuan nga anëtarë

të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në kazermën e UÇK‐së në Cahan, Shqipëri.483

Të ndaluarit u mbajtën në qeli të improvizuara e të kyçura dhe të ruajtura me roja

të armatosura.484 Ata u mbajtën të ndaluar për periudha kohe të ndryshme.485

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR], 486

[REDAKTUAR], 487  [REDAKTUAR] 488  dhe [REDAKTUAR]. 489  Ata u mbajtën të

481 [REDAKTUAR].
482 [REDAKTUAR].
483 [REDAKTUAR].
484 [REDAKTUAR].
485 [REDAKTUAR].
486 [REDAKTUAR].
487 [REDAKTUAR].
488 [REDAKTUAR].
489 [REDAKTUAR].
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ndaluar mbi bazën e aktiviteteve të pretenduara dhe të papërcaktuara të spiunazhit,490

dhe/ose [REDAKTUAR].491

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.492

(xv) Kukës, Shqipëri

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që midis majit dhe qershorit 1999, të paktën 12 persona u arrestuan nga anëtarë të

UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në dhoma të ruajtura me roja dhe me dritare me

shufra hekuri493 në fabrikën e metalit në Kukës, Shqipëri.494 Të ndaluarit në fjalë u

vunë nën pranga,495 u mbajtën nën rojë496 dhe shkonin në banjë të shoqëruar nga

rojat.497 Ata u mbajtën të ndaluar për periudha kohe të ndryshme.498

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR], 499

490 [REDAKTUAR].
491 [REDAKTUAR].
492 [REDAKTUAR].
493 [REDAKTUAR].
494 [REDAKTUAR].
495 [REDAKTUAR].
496 [REDAKTUAR].
497 [REDAKTUAR].
498 [REDAKTUAR].
499 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR], 500  [REDAKTUAR], 501  [REDAKTUAR], 502  [REDAKTUAR] 503  dhe

[REDAKTUAR]. 504  Ata u mbajtën në bazë të aktiviteteve të pretenduara dhe të

papërcaktuara të spiunazhit;505 [REDAKTUAR];506 [REDAKTUAR].507

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.508

(xvi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërisht midis [REDAKTUAR] 1999, të paktën 10 persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar si vijon: tre persona në shtabin e UÇK‐

së në [REDAKTUAR], komuna e Malishevës 509  dhe shtatë persona në

[REDAKTUAR], komuna e Suharekës, [REDAKTUAR].510 Të ndaluarit u mbajtën

për periudha kohe të ndryshme.511

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

500 [REDAKTUAR].
501 [REDAKTUAR].
502 [REDAKTUAR].
503 [REDAKTUAR].
504 [REDAKTUAR].
505 [REDAKTUAR].
506 [REDAKTUAR].
507 [REDAKTUAR].
508 [REDAKTUAR].
509 [REDAKTUAR].
510 [REDAKTUAR].
511 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/83 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 83 26 tetor 2020

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR] 512  dhe

[REDAKTUAR].513 Ata u mbajtën në ndalim mbi bazën e aktiviteteve të pretenduara

dhe të papërcaktuara të spiunazhit,514 [REDAKTUAR].515

 Materiali mbështetës sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të

ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre

ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin

ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.516

(xvii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht [REDAKTUAR] 1999, [REDAKTUAR] nga anëtarë të UÇK‐së në vende

të ndryshme, [REDAKTUAR], 517  [REDAKTUAR], 518  [REDAKTUAR] 519

[REDAKTUAR], të gjitha në komunën e Drenasit (Gllogoc).520 [REDAKTUAR].521

 Sipas materialit mbështetës, [REDAKTUAR] nuk u përligj as në bazë të një

procesi penal, as në bazë të arsyeve për të besuar se heqja e lirisë së

[REDAKTUAR] ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë. Theksohet

se [REDAKTUAR]. 522  [REDAKTUAR] ndaluar për shkak të kombësisë

[REDAKTUAR].523

512 [REDAKTUAR].
513 [REDAKTUAR].
514 [REDAKTUAR].
515 [REDAKTUAR].
516 [REDAKTUAR].
517 [REDAKTUAR].
518 [REDAKTUAR].
519 [REDAKTUAR].
520 [REDAKTUAR].
521 [REDAKTUAR].
522 [REDAKTUAR].
523 [REDAKTUAR].
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 Rrethanat e [REDAKTUAR] keqtrajtimi [REDAKTUAR] 524  sugjerojnë se

anëtarët e UÇK‐së nuk [REDAKTUAR] informuan [REDAKTUAR] për arsyet

[REDAKTUAR], nuk [REDAKTUAR] treguan ndonjë dokumentacion për këtë,

dhe as nuk [REDAKTUAR] dhanë mundësi [REDAKTUAR] ankesë

[REDAKTUAR].525

(xviii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, të paktën tre persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në vende në [REDAKTUAR] ose

përreth [REDAKTUAR], komuna e Prishtinës.526 Të ndaluarit u mbajtën të ruajtur

nga rojë të  armatosur dhe të lidhur.527

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR] 528

[REDAKTUAR].529 [REDAKTUAR];530 [REDAKTUAR].531

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 532

sugjeron se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

524 Shih më poshtë para. 297‐300 (Pikat 4‐5).
525 [REDAKTUAR].
526 [REDAKTUAR].
527 [REDAKTUAR].
528 [REDAKTUAR].
529 [REDAKTUAR].
530 [REDAKTUAR].
531 [REDAKTUAR].
532 Shih më poshtë para. 301‐304 (Pikat 4‐5).
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këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.533

(xix) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, të paktën nëntë persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në pika ndalimi [REDAKTUAR] në

[REDAKTUAR], komuna e Vitisë. 534 Të ndaluarit, disa prej të cilëve ua kishin

mbuluar kokat, u mbajtën nën rojë [REDAKTUAR].535

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR], 536

[REDAKTUAR]537 dhe [REDAKTUAR].538 Ata u mbajtën në bazë të pretendimeve se

kishin dijeni për [REDAKTUAR];539 [REDAKTUAR];540 [REDAKTUAR].541

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve542 �

[REDAKTUAR] 543  [REDAKTUAR] 544  � sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i

informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk u

533 [REDAKTUAR].
534 [REDAKTUAR].
535 [REDAKTUAR].
536 [REDAKTUAR].
537 [REDAKTUAR].
538 [REDAKTUAR].
539 [REDAKTUAR].
540 [REDAKTUAR].
541 [REDAKTUAR].
542 Shih më poshtë para. 305‐308 (Pikat 4‐5).
543 [REDAKTUAR].
544 [REDAKTUAR].
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treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me këtë dhe as nuk u dhanë mundësi

të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.545

(xx) [REDAKTUAR], Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis 15 dhe 23 qershorit 1999, të paktën tetë persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR]546 të ruajtur nga

anëtarë të armatosur të UÇK‐së, 547  në [REDAKTUAR] Prizrenit, komuna e

Prizrenit.548 [REDAKTUAR].549

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR], 550

[REDAKTUAR],551 [REDAKTUAR]552 dhe [REDAKTUAR].553 Ata u mbajtën në bazë

të kombësisë së tyre serbe;554 [REDAKTUAR];555 dhe/ose [REDAKTUAR].556

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 557

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

545 [REDAKTUAR].
546 [REDAKTUAR].
547 [REDAKTUAR].
548 [REDAKTUAR].
549 [REDAKTUAR].
550 [REDAKTUAR].
551 [REDAKTUAR].
552 [REDAKTUAR].
553 [REDAKTUAR].
554 [REDAKTUAR].
555 [REDAKTUAR].
556 [REDAKTUAR]; 060650‐TR‐ET Pjesa 3, f. 27.
557 Shih më poshtë para. 309‐312 (Pikat 4‐5).
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këtë, dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.558

(xxi) Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërisht midis 16 dhe 18 qershorit 1999, të paktën 15 persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në ish‐ndërtesën e MPB‐së të Prizrenit,

komuna Prizren. 559  Disa të ndaluar u lidhën me pranga [REDAKTUAR]. 560

[REDAKTUAR].561

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR], 562

[REDAKTUAR]563 [REDAKTUAR]564 [REDAKTUAR]565. Ata u mbajtën në bazë të

pretendimeve për aktiviteteve të papërcaktuara spiunazhi; 566  [REDAKTUAR]; 567

[REDAKTUAR];568 [REDAKTUAR];569 [REDAKTUAR].570

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 571

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

558 [REDAKTUAR].
559 [REDAKTUAR].
560 [REDAKTUAR].
561 [REDAKTUAR].
562 [REDAKTUAR].
563 [REDAKTUAR].
564 [REDAKTUAR].
565 [REDAKTUAR].
566 [REDAKTUAR].
567 [REDAKTUAR].
568 [REDAKTUAR].
569 [REDAKTUAR].
570 [REDAKTUAR].
571 Shih më poshtë para. 313‐316 (Pikat 4‐5).
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arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

këtë, dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.572

(xxii) [REDAKTUAR], Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis 16 dhe 19 qershorit 1999, të paktën dy persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR], komuna e

Prizrenit.573 Të ndaluarit u vunë në pranga dhe u mbajtën në një dhomë të kyçur.574

[REDAKTUAR].575

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as në bazë të arsyeve për të besuar se heqja

e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

[REDAKTUAR] 576  [REDAKTUAR]. 577  Ata u mbajtën të ndaluar në bazë të

pretendimeve të papërcaktuara për aktivitete spiunazhi; 578  [REDAKTUAR]; 579

[REDAKTUAR];580 [REDAKTUAR].581

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 582

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

572 [REDAKTUAR].
573 [REDAKTUAR].
574 [REDAKTUAR].
575 [REDAKTUAR].
576 [REDAKTUAR].
577 [REDAKTUAR].
578 [REDAKTUAR].
579 [REDAKTUAR].
580 [REDAKTUAR].
581 [REDAKTUAR].
582 Shih më poshtë para. 317‐320 (Pikat 4‐5).
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këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.583

(xxiii) [REDAKTUAR], Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më 26 qershor 1999 ose rreth kësaj date, të paktën tre persona u arrestuan nga

anëtarë të UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR] Prizren, komuna

e Prizrenit.584 [REDAKTUAR].585

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishin [REDAKTUAR], 586

[REDAKTUAR] 587  dhe [REDAKTUAR]. 588  Ata u mbajtën për shkak se

[REDAKTUAR]589 dhe/ose [REDAKTUAR].590

 Materiali mbështetës tregon se të ndaluarit në fjalë nuk u informuan për

arsyet e arrestimit dhe të ndalimit, nuk iu tregua ndonjë dokumentacion për këtë,

dhe as nuk iu dha mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.591

583 [REDAKTUAR].
584 [REDAKTUAR].
585 [REDAKTUAR].
586 [REDAKTUAR].
587 [REDAKTUAR].
588 [REDAKTUAR].
589 [REDAKTUAR].
590 [REDAKTUAR].
591 [REDAKTUAR].
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(xxiv) Ferizaj

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, të paktën një person u arrestua dhe u

mbajt i ndaluar nga anëtarë të UÇK‐së në ose përreth Ferizajt, komuna e Ferizajt.592

I ndaluari u mbajt në një dhomë të kyçur, i lidhur dhe nën rojë.593

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtij personi  nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtij personi ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se i ndaluari në fjalë u mbajt për arsye të kombësisë serbe594

dhe të pretendimeve se kishte kryer krime.595

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarit 596

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk e informuan të ndaluarin në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk i treguan ndonjë dokumentacion për këtë, dhe as

nuk i dhanë mundësi të paraqiste ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.597

(xxv) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që midis [REDAKTUAR], [REDAKTUAR] u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐së dhe

u mbajtën të ndaluar në një shtëpi në [REDAKTUAR], komuna e Ferizajt. 598

[REDAKTUAR].599

592 [REDAKTUAR].
593 [REDAKTUAR].
594 [REDAKTUAR].
595 [REDAKTUAR].
596 Shih më poshtë para. 328‐331 (Pikat 4‐5).
597 [REDAKTUAR].
598 [REDAKTUAR].
599 [REDAKTUAR].
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 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as në bazë të arsyeve për të besuar se heqja

e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë ishte [REDAKTUAR].600 Ata u ndaluan

[REDAKTUAR]601 [REDAKTUAR].602

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 603

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

këtë, dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.604 [REDAKTUAR].605 [REDAKTUAR].606

(xxvi) Ish‐shkolla me konvikt/konvikti, Gjilan

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në fund të qershorit 1999, të paktën tre persona u arrestuan nga anëtarë të UÇK‐

së dhe u mbajtën të ndaluar në një shtab të UÇK‐së të vendosur në ish‐shkollën

me konvikt/konviktin në Gjilan, komuna e  Gjilanit.607

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. Theksohet se ndër të ndaluarit në fjalë kishte [REDAKTUAR].608 Ata u

600 [REDAKTUAR].
601 [REDAKTUAR].
602 [REDAKTUAR].
603 Shih më poshtë para. 332‐335 (Pikat 4‐5).
604 [REDAKTUAR].
605 [REDAKTUAR].
606 [REDAKTUAR].
607 [REDAKTUAR].
608 [REDAKTUAR].
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mbajtën në bazë të kombësisë së tyre [REDAKTUAR],609 pretendimeve se kishin

kryer krime kundër shqiptarëve të Kosovës610 dhe për shkak se [REDAKTUAR].611

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 612

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

këtë, dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.613

(xxvii) Ish‐stacioni i policisë, Suharekë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në fund të qershorit 1999, të paktën një person u arrestua nga anëtarë të UÇK‐

së dhe u mbajt i ndaluar në një ish‐stacion policor në Suharekë, komuna e

Suharekës, [REDAKTUAR], 614  [REDAKTUAR]. 615  [REDAKTUAR] u mbajt

[REDAKTUAR] ndaluar për rreth 11 ditë,616 [REDAKTUAR].617

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtij personi nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal dhe as në bazë të arsyeve për të besuar se

heqja e lirisë [REDAKTUAR] ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të

sigurisë. [REDAKTUAR].618 [REDAKTUAR].619

609 [REDAKTUAR].
610 [REDAKTUAR].
611 [REDAKTUAR].
612 Shih më poshtë para. 336‐339 (Pikat 4‐5).
613 [REDAKTUAR].
614 [REDAKTUAR].
615 [REDAKTUAR].
616 [REDAKTUAR].
617 [REDAKTUAR].
618 [REDAKTUAR].
619 [REDAKTUAR].
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 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të [REDAKTUAR]620

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk e informuan [REDAKTUAR] për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk i treguan ndonjë dokumentacion për këtë, dhe as

nuk i dhanë mundësi të paraqiste ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.621

(xxviii) Novobërdë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në fund të qershorit 1999, të paktën katër persona u arrestuan nga anëtarë të

UÇK‐së dhe u mbajtën të ndaluar në shtabin e UÇK‐së të vendosur

[REDAKTUAR] të Novobërdës, komuna e Novobërdës.622

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtyre personave nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as në bazë të arsyeve për të besuar se heqja

e lirisë së këtyre personave ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë.

Theksohet se ata u ndaluan për shkak të kombësisë së tyre serbe.623

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarve 624

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk i informuan të ndaluarit në fjalë për arsyet e

arrestimit dhe të ndalimit, nuk u treguan atyre ndonjë dokumentacion lidhur me

këtë dhe as nuk u dhanë mundësi të paraqisnin ankesë lidhur me ligjshmërinë e

ndalimit.625

(xxix) Ish‐stacioni i policisë, Rahovec

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ZPS‐ja nuk ka paraqitur

material mbështetës të mjaftueshëm për të vërtetuar dyshim të bazuar mirë se

620 Shih më poshtë para. 340‐343 (Pikat 4‐5).
621 [REDAKTUAR].
622 [REDAKTUAR].
623 [REDAKTUAR].
624 Shih më poshtë para. 344‐347 (Pikat 4‐5).
625 [REDAKTUAR].
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rreth fundit të qershorit 1999, të paktën një person u arrestua nga anëtarë të UÇK‐

së dhe u mbajt i ndaluar në ish‐stacionin e policisë në Rahovec, komuna e

Rahovecit. Konkretisht, materiali mbështetës në lidhje me incidentet që ndodhën

në Rahovec në gjysmën e dytë të qershorit 1999626 tregon se viktimat u keqtrajtuan

në shtëpitë e tyre dhe mandej u morën nga anëtarë të UÇK‐së, por nuk jep asnjë

informacion tjetër konkret nëse ata u mbajtën të ndaluar, ku u mbajtën të ndaluar,

dhe në çfarë kushtesh dhe rrethanash. Rrjedhimisht, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake nuk i merr në shqyrtim këto fakte sipas Pikave 2 dhe 3 të Aktakuzës së

Rishikuar.

(xxx) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në korrik ose në gusht 1999, anëtarë të UÇK‐së ndaluan të paktën një person

dhe e mbajtën të ndaluar në në një bazë të UÇK‐së në [REDAKTUAR], komuna e

Prishtinës.627 [REDAKTUAR].628

 Sipas materialit mbështetës, arrestimi dhe ndalimi i këtij personi nuk u

përligj as në bazë të një procesi penal, as prej arsyeve për të besuar se heqja e lirisë

ishte absolutisht e domosdoshme për shkak të sigurisë. [REDAKTUAR]. 629

[REDAKTUAR].630

 Rrethanat e arrestimit dhe të ndalimit dhe keqtrajtimi i të ndaluarit 631

sugjerojnë se anëtarët e UÇK‐së nuk e informuan të ndaluarin në fjalë për arsyet e

626 [REDAKTUAR].
627 [REDAKTUAR].
628 [REDAKTUAR].
629 [REDAKTUAR].
630 [REDAKTUAR].
631 Shih më poshtë para 415 (Pikat 8‐9).
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arrestimit dhe të ndalimit, nuk i treguan ndonjë dokumentacion për këtë, dhe as

nuk i dhanë mundësi të paraqiste ankesë lidhur me ligjshmërinë e ndalimit.632

(b) Elementi mendor

 Për sa i përket elementit mendor të krimit, synimi i anëtarëve të UÇK‐së

deduktohet nga mënyra e qëllimshme e arrestimit dhe mbajtjes arbitrare të të

ndaluarve  në qendrat e ndalimit të përmendura më lart, pa u dhënë atyre asnjë

garanci bazë. Si tregues të mëtejshëm të synimit të anëtarëve të UÇK‐së, materiali

mbështetës sugjeron se: (i) UÇK‐ja kishte strategji për ndalimin e

bashkëpunëtorëve të dyshuar dhe komandantët e UÇK‐së vendosnin për ndalim

në përputhje me të;633 (ii) anëtarë të UÇK‐së shpesh kryen arrestime ose morën në

pyetje në bazë të listave të personave të dyshuar si bashkëpunëtorë apo personave

të dyshimtë; 634  (iii) anëtarë të UÇK‐së bënë komente nënçmuese për lidhjet e

perceptuara politike të të ndaluarve, kombësinë e tyre, ose për arsyet për të cilat

ishin arrestuar, ndaluar dhe ndëshkuar;635 (iv) [REDAKTUAR];636 (v) të ndaluarit

u liruan papritmas dhe u transferuan vetëm sepse qendrës së ndalimit iu afruan

forcat serbe637 [REDAKTUAR] 638; (vi) të ndaluarit u kërcënuan me vdekje nëse

tregonin se çfarë u kishte ndodhur,639 ose iu kërkua të nënshkruanin një dokument

me të cilin zotoheshin të mos tregonin çfarë kishin parë ose dëgjuar gjatë

periudhës së ndalimit, 640  ose i cili përmbante një konfirmim se ishin trajtuar

mirë;641 dhe (vii) UÇK‐ja nuk kishte strukturë gjyqësore të rregullt për të kryer

632 [REDAKTUAR].
633 [REDAKTUAR].
634 [REDAKTUAR].
635 [REDAKTUAR].
636 [REDAKTUAR].
637 [REDAKTUAR].
638 [REDAKTUAR].
639 [REDAKTUAR].
640 [REDAKTUAR].
641 [REDAKTUAR].
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hetime dhe për të lëshuar vendime; në vend të tyre këto vendime merreshin nga

autoriteti i shtabit642 ose komandantët përgjegjës në qendrat e ndalimit.643

(c) Përfundim

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshimi

i bazuar mirë që, së paku që nga prilli 1998 deri afërsisht në gusht 1999, në qendrat

e lartpërmendura të ndalimit anembanë Kosovës dhe në Shqipërinë Veriore, u

kryen krimi i burgosjes, krim kundër njerëzimit sipas nenit 13(1)(e) të Ligjit, dhe

ai i ndalimit arbitrar, krim kundër njerëzimit sipas nenit 14(1)(c) të Ligjit, kundër

së paku 392 personave.

 

642 [REDAKTUAR].
643 [REDAKTUAR].
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2. Pikat 4 dhe 5: Akte të tjera çnjerëzore dhe trajtim mizor

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZSP‐ja pretendon se gjatë periudhës së

Aktakuzës, ndaj personave të arrestuar dhe/ose të ndaluar u kryen akte të tjera

çnjerëzore, çka përbën krim kundër njerëzimit sipas 13(1)(j) të Ligjit, dhe trajtim

mizor, krim lufte sipas nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit, në qendrat e ndalimit të renditura

në vijim.644

(a) Elementet materiale

(i) Likoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që, afërsisht midis prillit 1998 dhe janarit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan

lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike disa personave të arrestuar

dhe/ose të ndaluar në ish‐stacionin e policisë ku ishte e vendosur UÇK‐ja dhe në

vende të tjera të ndryshme në Likoc, ose afër tij, në komunën e Skënderajt.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në vendet e lartpërmendura. Këto kushte u karakterizuan

nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,645 si edhe ofrimi i pamjaftueshëm i

ushqimit,646 ujit,647 kushteve higjienike dhe sanitare,648 shtrojave e mbulojave649 dhe

kujdesit shëndetësor.650

644 Aktakuza e Rishikuar, para. 95‐135, 174 [68].
645 Shih më lart  para. 139‐141 (Pikat 2‐3).
646 [REDAKTUAR].
647 [REDAKTUAR].
648 [REDAKTUAR].
649 [REDAKTUAR].
650 [REDAKTUAR].
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 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së në mënyrë të

përsëritur keqtrajtuan të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht po ashtu edhe

psikologjikisht. Në veçanti:

 Më [REDAKTUAR] 1998, anëtarë të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR].651

[REDAKTUAR] 652 [REDAKTUAR].653 [REDAKTUAR],654 [REDAKTUAR]655,

[REDAKTUAR].656 [REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR]657,

[REDAKTUAR] nxorën [REDAKTUAR], në [REDAKTUAR] shtabit të UÇK‐

së në Likoc.658 [REDAKTUAR] u rrahën rëndë;659 [REDAKTUAR] u godit

disa herë.660 [REDAKTUAR].661 [REDAKTUAR].662 Kufoma [REDAKTUAR]

u gjet [REDAKTUAR], kishte shenja të rrahjes.663

 Rreth [REDAKTUAR] 1998, 664  gjatë kohës që mbahej i ndaluar në

[REDAKTUAR] në Likoc, 665  [REDAKTUAR] u rrah, ndër të tjera,

[REDAKTUAR] me [REDAKTUAR]666 [REDAKTUAR] shkopinj bejsbolli,667

nga disa anëtarë të UÇK‐së, 668 [REDAKTUAR]. 669 Të paktën në një rast,

651 [REDAKTUAR].
652 [REDAKTUAR].
653 [REDAKTUAR].
654 [REDAKTUAR].
655 [REDAKTUAR].
656 [REDAKTUAR].
657 [REDAKTUAR].
658 [REDAKTUAR].
659 [REDAKTUAR].
660 [REDAKTUAR].
661 [REDAKTUAR].
662 [REDAKTUAR].
663 [REDAKTUAR].
664 [REDAKTUAR].
665 [REDAKTUAR].
666 [REDAKTUAR].
667 [REDAKTUAR].
668 [REDAKTUAR].
669 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR] 670  dhe e kërcënuan [REDAKTUAR]. 671  [REDAKTUAR]

liruan, anëtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR].672

 Më [REDAKTUAR] 1998,673 gjatë kohës që mbahej i ndaluar në shtabin e

UÇK‐së në Likoc, 674  [REDAKTUAR] u mbajt me duar të lidhura

[REDAKTUAR].675 Atë e lejuan të shkonte në banjë vetëm [REDAKTUAR],

me duart ende të lidhura [REDAKTUAR].676

 Më [REDAKTUAR] 1998, 677  anëtarët e UÇK‐së, [REDAKTUAR] dhe

[REDAKTUAR], arrestuan dhe rrahën [REDAKTUAR] në shtabin e UÇK‐së

në Likoc, [REDAKTUAR] britmat [REDAKTUAR] nga dhimbja.678

 Më [REDAKTUAR] 1998, 679  gjatë kohës që po [REDAKTUAR] mbajtën,

anëtarë të armatosur të UÇK‐së, ndër të cilët [REDAKTUAR], rrahën

[REDAKTUAR]. 680  [REDAKTUAR] e kërcënuan se do ta vrisnin. 681

[REDAKTUAR].682 [REDAKTUAR], ata u transferuan në shtabin e UÇK‐së

në Likoc, ku përsëri u rrahën, përfshirë edhe në prani të [REDAKTUAR].683

[REDAKTUAR] ndërkohë që kishte lëndime të dukshme nga rrahjet.684

 [REDAKTUAR] 1998, ndërkohë që mbahej i ndaluar [REDAKTUAR] në

shtabin e UÇK‐së në Likoc, 685  [REDAKTUAR] e merrnin në mënyrë të

670 [REDAKTUAR].
671 [REDAKTUAR].
672 [REDAKTUAR].
673 [REDAKTUAR].
674 [REDAKTUAR].
675 [REDAKTUAR].
676 [REDAKTUAR].
677 [REDAKTUAR].
678 [REDAKTUAR].
679 [REDAKTUAR].
680 [REDAKTUAR].
681 [REDAKTUAR].
682 [REDAKTUAR].
683 [REDAKTUAR].
684 [REDAKTUAR].
685 [REDAKTUAR].
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përsëritur dhe e çonin diku tjetër, e rrihnin, dhe pastaj e kthenin përsëri në

dhomë duke e tërhequr zvarrë, ndonjëherë duke e shkelmuar teksa e

kthenin, [REDAKTUAR].686 [REDAKTUAR].687

 Midis [REDAKTUAR] 1998, 688  gjatë kohës që mbahej [REDAKTUAR]

ndaluar në shtabin e UÇK‐së në Likoc,689 [REDAKTUAR] u rrah në mënyrë

të përsëritur [REDAKTUAR], 690  nga disa anëtarë të UÇK‐së,

[REDAKTUAR]. 691  [REDAKTUAR] e kërcënuan disa herë

[REDAKTUAR],692 [REDAKTUAR].693 [REDAKTUAR] ishte [REDAKTUAR]

kur anëtarët e lartpërmendur të UÇK‐së rrahën [REDAKTUAR] gjithashtu

mbahej në shtabin e UÇK‐së në Likoc. 694  [REDAKTUAR], 695

[REDAKTUAR].696 [REDAKTUAR].697

 [REDAKTUAR] 1998, [REDAKTUAR],698 [REDAKTUAR] u soll në shtabin e

UÇK‐së në Likoc, ku ai pa shumë persona të tjerë të cilët anëtarë të UÇK‐së

po i lidhnin dhe rrihnin [REDAKTUAR].699

686 [REDAKTUAR].
687 [REDAKTUAR].
688 [REDAKTUAR].
689 [REDAKTUAR].
690 [REDAKTUAR].
691 [REDAKTUAR].
692 [REDAKTUAR].
693 [REDAKTUAR].
694 [REDAKTUAR].
695 [REDAKTUAR].
696 [REDAKTUAR].
697 [REDAKTUAR].
698 [REDAKTUAR].
699 [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR] 1999,700 anëtarë të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR],701 dhe

e transportuan në [REDAKTUAR] Likocit.702 [REDAKTUAR] u rrah rëndë

gjatë kohës që mbahej i ndaluar.703

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet ose mosveprimet u shkaktuan personave të arrestuar dhe/ose të

ndaluar vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të

dinjitetit të tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje, 704

hemorragji, 705  nuk ishin në gjendje të hanin, 706  humbën  peshë, 707  iu thyen

dhëmbë,708 humbën vetëdijen,709 u plagosën rëndë,710 pësuan thyerje eshtrash,711

dhe patën pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre.712 Kjo

dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

(ii) Jabllanicë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më së paku midis prillit dhe fundit të korrikut 1998, anëtarë të UÇK‐së u

shkaktuan lëndime dhe vuajtje fizike dhe psikologjike së paku 11 personave të

700 [REDAKTUAR].
701 [REDAKTUAR].
702 [REDAKTUAR].
703 [REDAKTUAR].
704 [REDAKTUAR].
705 [REDAKTUAR].
706 [REDAKTUAR].
707 [REDAKTUAR].
708 [REDAKTUAR].
709 [REDAKTUAR].
710 [REDAKTUAR].
711 [REDAKTUAR].
712 [REDAKTUAR].
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ndaluar në  kompleksin e kazermës së UÇK‐së në dalje të Jabllanicës, komuna e

Gjakovës.713

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në kompleksin e kazermës së UÇK‐së të përmendur më lart.

Këto kushte u karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,714 si dhe

nga ofrimi i pamjaftueshëm i ushqimit, 715  ujit, 716  kushteve sanitare dhe

higjienike,717 shtrojave e mbulojave 718 dhe kujdesit mjekësor.719

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së në mënyrë të

përsëritur i keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në

veçanti:

 Në [REDAKTUAR] 1998 [REDAKTUAR], gjatë kohës që mbaheshin të

ndaluar në kompleksin e kazermës së UÇK‐së, [REDAKTUAR] u rrahën

egërsisht nga anëtarë të UÇK‐së, 720 ndër të cilët [REDAKTUAR].721

 Në [REDAKTUAR] 1998, gjatë kohës që mbahej [REDAKTUAR] ndaluar në

kompleksin e kazermës së UÇK‐së, [REDAKTUAR] u rrah egërsisht,

përfshirë edhe me shkopinj bejsbolli.722

 [REDAKTUAR] 1998,723 gjatë kohës që mbahej [REDAKTUAR] ndaluar në

kompleksin e kazermës së UÇK‐së, [REDAKTUAR] u rrah egërsisht dhe në

mënyrë të përsëritur, përfshirë edhe me shkopinj bejsbolli

713 Lista A, 14.1.
714 Shih më lart para 142‐145 (Pikat 2‐3).
715 [REDAKTUAR].
716 [REDAKTUAR].
717 [REDAKTUAR].
718 [REDAKTUAR].
719 IT‐04‐84bis P00082.
720 IT‐04‐84bis P00119, f. 4248‐4252, 4262, 4265; [REDAKTUAR].
721 IT‐04‐84bis P00119, f. 4262; [REDAKTUAR].
722 [REDAKTUAR].
723 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR], 724  nga disa anëtarë të UÇK‐së, ndër të cilët

[REDAKTUAR].725 [REDAKTUAR].726 [REDAKTUAR].727

 Në [REDAKTUAR] 1998 [REDAKTUAR],728 gjatë kohës që mbaheshin të

ndaluar në kompleksin e kazermës së UÇK‐së, [REDAKTUAR] u rrahën në

mënyrë të përsëritur dhe egërsisht, 729  përfshirë edhe me shkopinj

bejsbolli, 730  nga disa anëtarë të UÇK‐së, ndër të cilët [REDAKTUAR]. 731

[REDAKTUAR].732 [REDAKTUAR].733

 Rreth [REDAKTUAR] 1998, 734  gjatë kohës që mbaheshin të ndaluar në

kompleksin e kazermës së UÇK‐së, [REDAKTUAR] u rrahën egërsisht nga

anëtarë të UÇK‐së.735 [REDAKTUAR].736

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet ose mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje, 737 patën hemorragji ose

pështynin gjak,738 nuk ishin në gjendje të pinin ose të hanin,739 apo të ecnin,740

humbën vetëdijen,741 pësuan thyerje eshtrash,742 dhe patën pasoja psikologjike dhe

724 [REDAKTUAR].
725 [REDAKTUAR].
726 [REDAKTUAR].
727 [REDAKTUAR].
728 [REDAKTUAR].
729 [REDAKTUAR].
730 [REDAKTUAR].
731 [REDAKTUAR].
732 [REDAKTUAR].
733 [REDAKTUAR].
734 [REDAKTUAR]; IT‐04‐84bis P00119, f. 4255.
735 IT‐04‐84bis P00119, f. 4255‐4256; [REDAKTUAR].
736 [REDAKTUAR].
737 [REDAKTUAR].
738 [REDAKTUAR].
739 [REDAKTUAR].
740 [REDAKTUAR].
741 [REDAKTUAR].
742 [REDAKTUAR].
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fizike që vazhduan pas lirimit të tyre.743 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha

e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe

peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(iii) Llapushnik

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis fundit të prillit dhe fundit të korrikut 1998, anëtarë të UÇK‐së u

shkaktuan lëndime dhe dëmtime të rënda fizike dhe psikologjike disa personave

që u mbajtën të ndaluar në kompleksin e burgut të UÇK‐së në Llapushnik, komuna

e Drenasit (Gllogocit).

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në kompleksin e burgut të UÇK‐së të përmendur më lart.

Këto kushte u karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,744  kushte

të pamjaftueshme sanitare dhe higjienike,745 dhe mungesë kujdesi mjekësor.746 Të

ndaluarit u mbajtën të lidhur,747 u detyruan të flinin mbi dyshemenë e një stalle

lopësh, mbi të cilën kishte kudo pleh të mbetur aty nga më parë,748 dhe të urinonin

në një bidon plastik për karburant.749

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht i

keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti, gjatë

kohës që mbaheshin të ndaluar në stallën e lopëve që ishte pjesë e kompleksit të

burgut të UÇK‐së, 750  [REDAKTUAR] u rrahën egërsisht dhe në mënyrë të

743 [REDAKTUAR].
744 Shih më lart  para. 146‐148 (Pikat 2‐3).
745 [REDAKTUAR].
746 [REDAKTUAR].
747 [REDAKTUAR].
748 [REDAKTUAR].
749 [REDAKTUAR].
750 [REDAKTUAR].
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përsëritur,751 përfshirë edhe me shkopinj e pushkë,752 nga anëtarë të UÇK‐së, ndër

të cilët [REDAKTUAR].753 [REDAKTUAR].754 Anëtarë të UÇK‐së vinin nga jashtë

burgut dhe i rrihnin egërsisht të burgosurit.755

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet ose mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,756 hemorragji,757 nuk ishin në

gjendje të hanin 758  ose të ecnin, 759  pësuan thyerje eshtrash, 760  humbën shumë

peshë,761 humbën shikimin,762 patën pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan

pas lirimit të tyre.763 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe

mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve

të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(iv) Drenoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis majit dhe korrikut 1998, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime

dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike disa personave të ndaluar në ish‐

ndërtesën e shkollës dhe një ish‐zyrë regjistrimi në Drenoc, komuna e Rahovecit.

751 [REDAKTUAR].
752 [REDAKTUAR].
753 [REDAKTUAR].
754 [REDAKTUAR].
755 [REDAKTUAR].
756 [REDAKTUAR].
757 [REDAKTUAR].
758 [REDAKTUAR].
759 [REDAKTUAR].
760 [REDAKTUAR].
761 [REDAKTUAR].
762 [REDAKTUAR].
763 [REDAKTUAR].
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 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në ish‐ndërtesën e shkollës së lartpërmendur. Këto kushte

u karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,764 si dhe nga ofrimi i

pamjaftueshëm i ushqimit,765 kushteve sanitare dhe higjienike,766 dhe shtrojave e

mbulojave.767 Të ndaluarit u mbajtën në dhoma të errëta, pa dritë natyrale gjatë

ditës.768

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht i

keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti, gjatë

kohës që mbaheshin të ndaluar në ish‐ndërtesën e shkollës në Drenoc, 769

[REDAKTUAR] u  rrahën egërsisht,770 përfshirë me shkopinj druri dhe bejsbolli,771

nga anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR]. 772  [REDAKTUAR]. 773  Para se mbahej

[REDAKTUAR] ndaluar në ish‐ndërtesën e shkollës, [REDAKTUAR] ishte mbajtur

[REDAKTUAR] ndaluar dhe rrahur egërsisht [REDAKTUAR].774 [REDAKTUAR],

kur u mbajt [REDAKTUAR] në [REDAKTUAR] Drenocit, [REDAKTUAR] u godit

nga një anëtar i UÇK‐së.775

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet ose mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,776 hemorragji,777 iu thyen

764 Shih në lart  para 149‐152 (Pikat 2‐3).
765 [REDAKTUAR].
766 [REDAKTUAR].
767 [REDAKTUAR].
768 [REDAKTUAR].
769 [REDAKTUAR].
770 [REDAKTUAR].
771 [REDAKTUAR].
772 [REDAKTUAR].
773 [REDAKTUAR].
774 [REDAKTUAR].
775 [REDAKTUAR].
776 [REDAKTUAR].
777 [REDAKTUAR].
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dhëmbë,778 humbën peshë,779 nuk hanin,780 nuk mund të flisnin,781 dhe humbën

vetëdijen. 782  Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe

mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve

të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(v) Malishevë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis 17 dhe 26 ose 27 korrikut 1998, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan

lëndime dhe dëmtime të rënda fizike dhe psikologjike disa personave të arrestuar

dhe/ose të ndaluar në vende të ndryshme në Malishevë ose afër saj, në komunën

e Malishevës.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në disa nga vendet e lartpërmendura. Këto kushte u

karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,783 si dhe nga ofrimi i

pamjaftueshëm i ushqimit dhe ujit, 784  shtrojave e mbulojave 785  dhe kujdesit

mjekësor.786 Trembëdhjetë të ndaluar u mbajtën në dhomë me sipërfaqe 16 metra

katrorë dhe vetëm me vrima të vogla në dritare.787

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht

keqtrajtuan të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe

psikologjikisht. Në veçanti:

778 [REDAKTUAR].
779 [REDAKTUAR].
780 [REDAKTUAR].
781 [REDAKTUAR].
782 [REDAKTUAR].
783 Shih më lart para 153‐155 (Pikat 2‐3).
784 [REDAKTUAR].
785 [REDAKTUAR].
786 [REDAKTUAR].
787 [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR] korrik 1998,788 anëtarë të armatosur  të UÇK‐së arrestuan

[REDAKTUAR], 789  i rrahën dhe i çuan me veturë në Malishevë nën

kërcënimin e armëve. 790  Gjatë rrugës, [REDAKTUAR] i rrahën përsëri

[REDAKTUAR]. 791  [REDAKTUAR]. 792  [REDAKTUAR] Malishevë,

[REDAKTUAR] u mbajtën në bodrum dhe u rrahën në mënyrë të

përsëritur,793 përfshirë edhe me pushkë.794 [REDAKTUAR] u ndaluan dhe

rrahën edhe [REDAKTUAR].795 Anëtarë të UÇK‐së gjithashtu i kërcënuan të

ndaluarit se do t�i lëndonin edhe më rëndë [REDAKTUAR].796

 [REDAKTUAR] korrik 1998,797 [REDAKTUAR] nga anëtarë të armatosur të

UÇK‐së,798 [REDAKTUAR],799 [REDAKTUAR] në ndërtesën e dikurshme të

stacionit të policisë në Malishevë,800 [REDAKTUAR].801 [REDAKTUAR], z.

Krasniqi vizitoi një herë [REDAKTUAR].802

 [REDAKTUAR] korrik 1998,803 gjatë kohës që [REDAKTUAR] ndaluar nga

anëtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR], 804  [REDAKTUAR] zëra burrash që

788 [REDAKTUAR].
789 [REDAKTUAR].
790 [REDAKTUAR].
791 [REDAKTUAR].
792 [REDAKTUAR].
793 [REDAKTUAR].
794 [REDAKTUAR].
795 [REDAKTUAR].
796 [REDAKTUAR].
797 [REDAKTUAR].
798 [REDAKTUAR].
799 [REDAKTUAR].
800 [REDAKTUAR].
801 [REDAKTUAR].
802 [REDAKTUAR].
803 [REDAKTUAR].
804 [REDAKTUAR].
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bërtisnin nga dhimbja, sikur po i rrihte dikush. 805  [REDAKTUAR], 806

[REDAKTUAR].807

 Në korrik 1998, anëtarë të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] dhe e rrahën,

ndër të tjera edhe me një pushkë.808 [REDAKTUAR].809 [REDAKTUAR] e

çuan në ndërtesën e dikurshme të policisë në Malishevë.810 [REDAKTUAR]

e rrahën.811 [REDAKTUAR]. Ata të gjithë u rrahën nga anëtarë të UÇK‐së të

paktën në një rast. 812  [REDAKTUAR] e kërcënuan disa herë

[REDAKTUAR].813 Gjatë natës ai dëgjonte britmat e të tjerëve, sikur po i

rrihte dikush.814

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet ose mosveprimet u shkaktuan personave të arrestuar dhe/ose të

ndaluar vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të

dinjitetit të tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,815

hemorragji,816 humbën vetëdijen,817 pësuan thyerje eshtrash,818 dhe patën pasoja

psikologjike dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre.819 Kjo dëshmon gjithashtu

se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të

ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të

përmendura.

805 [REDAKTUAR].
806 [REDAKTUAR].
807 [REDAKTUAR].
808 [REDAKTUAR].
809 [REDAKTUAR].
810 [REDAKTUAR].
811 [REDAKTUAR].
812 [REDAKTUAR].
813 [REDAKTUAR].
814 [REDAKTUAR].
815 [REDAKTUAR].
816 [REDAKTUAR].
817 [REDAKTUAR].
818 [REDAKTUAR].
819 [REDAKTUAR].
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(vi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në [REDAKTUAR] ose rreth [REDAKTUAR] 1998, 820  anëtarë të UÇK‐së u

shkaktuan lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike tre personave të

ndaluar në [REDAKTUAR], komuna e Prizrenit.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në [REDAKTUAR]. Këto kushte u karakterizuan nga heqja

e lirisë pa proces ligjor të rregullt,821 si dhe kushte të pamjaftueshme sanitare.822 Të

ndaluarit u mbajtën në [REDAKTUAR].823

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së i keqtrajtuan

fizikisht tre të ndaluarit. Në veçanti, gjatë kohës që ishin të ndaluar në

[REDAKTUAR],824 [REDAKTUAR] u rrahën825, përfshirë edhe me pushkë.826

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,827 [REDAKTUAR],828 nuk

qenë në gjendje të flisnin,829 humbën vetëdijen,830 pësuan dëmtime në kujtesë,831

820 [REDAKTUAR].
821 Shih më lart para 156‐158 (Pikat 2‐3).
822 [REDAKTUAR].
823 [REDAKTUAR].
824 [REDAKTUAR].
825 [REDAKTUAR].
826 [REDAKTUAR].
827 [REDAKTUAR].
828 [REDAKTUAR].
829 [REDAKTUAR].
830 [REDAKTUAR].
831 [REDAKTUAR].
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dhe patën pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre.832 Kjo

dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

(vii) Bare dhe Bajgorë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që midis gushtit dhe mesit të shtatorit 1998, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan

lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike disa personave të arrestuar

dhe/ose të ndaluar në qendrat e ndalimit të UÇK‐së në Bare dhe Bajgorë, të dyja

në komunën e Podujevës.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në qendrat e ndalimit të UÇK‐së të përmendura më lart.

Këto kushte u karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,833 si dhe

nga ofrimi i pamjaftueshëm i strehimit,834 ushqimit,835 ujit,836 kushteve sanitare dhe

higjienike,837 dhe kujdesit mjekësor.838

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht i

keqtrajtuan të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe

psikologjikisht. Në veçanti:

832 [REDAKTUAR].
833 Shih më lart para 159‐161 (Pikat 2‐3).
834 [REDAKTUAR].
835 [REDAKTUAR].
836 [REDAKTUAR].
837 [REDAKTUAR].
838 [REDAKTUAR].
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 Në gusht 1998, 839  gjatë kohës që mbaheshin të ndaluar në Bare, 840

[REDAKTUAR] u rrahën në mënyrë të përsëritur dhe egërsisht,841 përfshirë

edhe me shkopinj gome të policisë, shkopinj druri dhe pushkë, 842  nga

anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR]. 843  [REDAKTUAR] të ndaluar

[REDAKTUAR] treguan [REDAKTUAR] se [REDAKTUAR] i kishte rrahur

edhe ata. 844  [REDAKTUAR]. 845  Anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR], 846

gjithashtu [REDAKTUAR] kërcënuan [REDAKTUAR] se do

[REDAKTUAR] vrisnin.847

 [REDAKTUAR] 1998, 848  gjatë kohës që mbahej i ndaluar në Bajgorë,

[REDAKTUAR].849 Ai gjithashtu ishte dëshmitar [REDAKTUAR].850

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të arrestuar dhe/ose të

ndaluar vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të

dinjitetit të tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona patën hemorragji,851 nuk mund

të qëndronin në këmbë apo të ecnin,852 humbën vetëdijen,853 iu thyen dhëmbë,854

pësuan thyerje eshtrash, 855  humbën shumë  peshë, 856  [REDAKTUAR]. 857

839 [REDAKTUAR].
840 [REDAKTUAR].
841 [REDAKTUAR].
842 [REDAKTUAR].
843 [REDAKTUAR].
844 [REDAKTUAR].
845 [REDAKTUAR].
846 [REDAKTUAR].
847 [REDAKTUAR].
848 [REDAKTUAR].
849 [REDAKTUAR].
850 [REDAKTUAR].
851 [REDAKTUAR].
852 [REDAKTUAR].
853 [REDAKTUAR].
854 [REDAKTUAR].
855 [REDAKTUAR].
856 [REDAKTUAR].
857 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/113 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 113 26 tetor 2020

[REDAKTUAR]. 858 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe

mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve

të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(viii) Llapashticë dhe [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më së paku midis nëntorit 1998 dhe marsit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan

lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike disa personave të arrestuar

dhe/ose të ndaluar në një stallë lopësh afër shtabit të UÇK‐së të zonës së Llapit

dhe në vende të tjera në Llapashticë, komuna e Podujevës,  dhe në [REDAKTUAR]

në [REDAKTUAR], komuna e Prishtinës.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në qendrat e ndalimit të UÇK‐së të përmendura më lart.

Këto kushte u karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,859 si dhe

nga ofrimi i pamjaftueshëm i ushqimit, 860  ujit, 861  kushteve sanitare dhe

higjienike, 862 shtrojave e mbulojave 863 dhe kujdesit mjekësor. 864 Stalla e lopëve

ishte një dhomë shumë e ftohtë, pa ngrohje, pa dritë dhe me brymë në mure.865 Të

ndaluarve nuk iu lejohej të flisnin me njëri‐tjetrin.866

858 [REDAKTUAR].
859 Shih më lart para 162‐164 (Pikat 2‐3).
860 [REDAKTUAR].
861 [REDAKTUAR].
862 [REDAKTUAR].
863 [REDAKTUAR].
864 [REDAKTUAR].
865 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu më lart  para 162 (Pikat 2‐3).
866 [REDAKTUAR].
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 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht i

keqtrajtuan të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe

psikologjikisht. Konkretisht:

 Gjatë kohës që mbaheshin për periudha të ndryshme kohe në stallën e

lopëve në Llapashticë, [REDAKTUAR], 867  [REDAKTUAR], 868

[REDAKTUAR],869 [REDAKTUAR],870 [REDAKTUAR],871 [REDAKTUAR],872

[REDAKTUAR], 873 [REDAKTUAR] 874 dhe të tjerë u rrahën në mënyrë të

përsëritur dhe egërsisht,875 përfshirë me shkopinj druri,876 bishta lopate,877

zinxhirë878 dhe pushkë,879 nga anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR].880 Disa të

ndaluarve iu vu rrymë elektrike në trup,881 u kërcënuan me vdekje,882 u

detyruan të bëjnë punë krahu gjatë kohës që ishin të ndaluar, 883  ose u

detyruan të rrihnin njëri‐tjetrin.884

867 [REDAKTUAR].
868 [REDAKTUAR].
869 [REDAKTUAR].
870 [REDAKTUAR].
871 [REDAKTUAR].
872 [REDAKTUAR].
873 [REDAKTUAR].
874 [REDAKTUAR].
875 [REDAKTUAR].
876 [REDAKTUAR].
877 [REDAKTUAR].
878 [REDAKTUAR].
879 [REDAKTUAR].
880 [REDAKTUAR].
881 [REDAKTUAR].
882 [REDAKTUAR].
883 [REDAKTUAR].
884 [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR],885 [REDAKTUAR],886 [REDAKTUAR].887 [REDAKTUAR].888

[REDAKTUAR.889 [REDAKTUAR].890

 [REDAKTUAR] të ndaluar u keqtrajtuan [REDAKTUAR] para se të

transferoheshin në stallën e lopëve në Llapashticë. Më [REDAKTUAR] 1998

ose rreth [REDAKTUAR], 891  anëtarë të armatosur të UÇK‐së arrestuan

[REDAKTUAR] në shtëpinë e tij, [REDAKTUAR] dhe e çuan në një dhomë

në Llapashticë,892 ku e rrahën egërsisht,893 e kërcënuan se do ta vrisnin,894

[REDAKTUAR]. 895  Më [REDAKTUAR] 1999 896  ose rreth [REDAKTUAR],

anëtarë të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] dhe e çuan me forcë në

[REDAKTUAR], 897  ku e kërcënuan se do ta vrisnin dhe rrihnin. 898

[REDAKTUAR].899

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të arrestuar dhe/ose të

ndaluar vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të

dinjitetit të tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,900

hemorragji,901 nuk mund të flinin për shkak të plagëve,902 nuk mund të ecnin,903

885 [REDAKTUAR].
886 [REDAKTUAR].
887 [REDAKTUAR].
888 [REDAKTUAR].
889 [REDAKTUAR].
890 [REDAKTUAR].
891 [REDAKTUAR].
892 [REDAKTUAR].
893 [REDAKTUAR].
894 [REDAKTUAR].
895 [REDAKTUAR].
896 [REDAKTUAR].
897 [REDAKTUAR].
898 [REDAKTUAR].
899 [REDAKTUAR].
900 [REDAKTUAR].
901 [REDAKTUAR].
902 [REDAKTUAR].
903 [REDAKTUAR].
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humbën vetëdijen, 904  pësuan thyerje eshtrash, 905  [REDAKTUAR], 906  dhe patën

pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre.907 Kjo dëshmon

gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura

janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të

përmendura.

(ix) Zllash

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në shtator 1998 dhe afërsisht midis 1 dhe 19 prillit 1999, anëtarë të UÇK‐së u

shkaktuan lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike së paku tetë

personave të arrestuar dhe/ose të ndaluar në një shtëpi në  Zllash dhe në një stallë

që ishte pjesë e kompleksit të ndalimit  të UÇK‐së në Zllash, komuna e Prishtinës.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në vendet e lartpërmendura. Këto kushte u karakterizuan

nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,908 si dhe nga ofrimi i pamjaftueshëm

i strehimit,909 ushqimit,910 ujit,911 kushteve sanitare dhe higjienike,912 shtrojave dhe

e mbulojave 913 dhe kujdesit mjekësor.914 Stalla ku u mbajtën të ndaluarit nuk kishte

904 [REDAKTUAR].
905 [REDAKTUAR].
906 [REDAKTUAR].
907 [REDAKTUAR].
908 Shih më lart para 165‐167 (Pikat 2‐3).
909 [REDAKTUAR].
910 [REDAKTUAR].
911 [REDAKTUAR].
912 [REDAKTUAR].
913 [REDAKTUAR].
914 [REDAKTUAR].
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dritare dhe aty nuk hynte drita e diellit.915 Ishte ftohtë dhe të ndaluarit flinin mbi

pellgjet e ujit në dysheme.916

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht i

keqtrajtuan të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe

psikologjikisht. Në veçanti:

 Në [REDAKTUAR] 1998, 917  anëtarë të armatosur të UÇK‐së arrestuan

[REDAKTUAR],918 dhe e çuan [REDAKTUAR] në Zllash,919 ku e rrahën në

mënyrë të përsëritur,920 [REDAKTUAR],921 [REDAKTUAR].922

 Midis 1 dhe 19 prillit 1999,923 gjatë kohës që mbaheshin të ndaluar në një

stallë në kompleksin e ndalimit në Zllash,924 [REDAKTUAR] u rrahën në

mënyrë të përsëritur dhe egërsisht,925 përfshirë edhe me shkopinj druri dhe

shufra metali,926 nga anëtarë të UÇK‐së, ndër të cilët Salih Mustafa (i njohur

edhe si �komandant Cali�).927 Disa të ndaluarve u lëshuan rrymë në trup,928

[REDAKTUAR] 929 [REDAKTUAR],930 u urinua mbi ta,931 ose u kërcënuan se

915 [REDAKTUAR].
916 [REDAKTUAR].
917 [REDAKTUAR].
918 [REDAKTUAR].
919 [REDAKTUAR].
920 [REDAKTUAR].
921 [REDAKTUAR].
922 [REDAKTUAR].
923 [REDAKTUAR].
924 [REDAKTUAR].
925 [REDAKTUAR].
926 [REDAKTUAR].
927 [REDAKTUAR].
928 [REDAKTUAR].
929 [REDAKTUAR].
930 [REDAKTUAR].
931 [REDAKTUAR].
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do të vriteshin.932 Të ndaluarit dëgjonin britmat e të tjerëve teksa i rrihnin.933

[REDAKTUAR], 934  iu lëshua rrymë në trup, 935  [REDAKTUAR], 936  dhe

[REDAKTUAR].937 [REDAKTUAR].938

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të arrestuar dhe/ose të

ndaluar vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të

dinjitetit të tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,939

hemorragji, 940  nuk mund të qëndronin në këmbë apo të ecnin, 941  humbën

vetëdijen, 942  iu thyen dhëmbë, 943  pësuan thyerje eshtrash, 944  [REDAKTUAR], 945

kishin nevojë për operime,946 dhe patën pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan

pas lirimit të tyre.947 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe

mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve

të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(x) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] 1998, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime

932 [REDAKTUAR].
933 [REDAKTUAR].
934 [REDAKTUAR].
935 [REDAKTUAR].
936 [REDAKTUAR].
937 [REDAKTUAR].
938 [REDAKTUAR].
939 [REDAKTUAR].
940 [REDAKTUAR].
941 [REDAKTUAR].
942 [REDAKTUAR].
943 [REDAKTUAR].
944 [REDAKTUAR].
945 [REDAKTUAR].
946 [REDAKTUAR].
947 [REDAKTUAR].
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dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike [REDAKTUAR] ndaluar në

[REDAKTUAR].

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në [REDAKTUAR]. Këto kushte u karakterizuan nga heqja

e lirisë pa proces ligjor të rregullt,948 si dhe nga ofrimi i pamjaftueshëm i ushqimit

dhe ujit.949

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se afërsisht midis [REDAKTUAR]

1998, anëtarë të UÇK‐së i keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe

psikologjikisht. 950  [REDAKTUAR], 951  [REDAKTUAR] u rrahën egërsisht, 952

[REDAKTUAR],953 nga anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR].954 [REDAKTUAR].955

[REDAKTUAR]. 956  [REDAKTUAR]. 957  [REDAKTUAR], 958  [REDAKTUAR]. 959

[REDAKTUAR].960

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të arrestuar dhe/ose të

ndaluar vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike, ose përbënin cenim të rëndë të

dinjitetit të tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,961

hemorragji, 962  pësuan thyerje eshtrash, 963  [REDAKTUAR], 964  dhe patën pasoja

948 Shih më lart para 168‐171 (Pikat 2‐3).
949 [REDAKTUAR].
950 [REDAKTUAR].
951 [REDAKTUAR].
952 [REDAKTUAR].
953 [REDAKTUAR].
954 [REDAKTUAR].
955 [REDAKTUAR].
956 [REDAKTUAR].
957 [REDAKTUAR].
958 [REDAKTUAR].
959 [REDAKTUAR].
960 [REDAKTUAR].
961 [REDAKTUAR].
962 [REDAKTUAR].
963 [REDAKTUAR].
964 [REDAKTUAR].
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psikologjike dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre.965 Kjo dëshmon gjithashtu

se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të

ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të

përmendura.

(xi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] 1998, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime

dhe dëmtime të rënda fizike dhe psikologjike të paktën katër personave të ndaluar

në [REDAKTUAR], komuna e Lipjanit.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së u hoqën lirinë të ndaluarve

pa proces ligjor,966 [REDAKTUAR].967

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së keqtrajtuan në

të paktën tre të ndaluar, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Konkretisht:

 [REDAKTUAR],968 [REDAKTUAR],969 [REDAKTUAR].970 [REDAKTUAR].971

[REDAKTUAR].972

 [REDAKTUAR]973 [REDAKTUAR],974 [REDAKTUAR] u rrahën nga anëtarë

të UÇK‐së.975

965 [REDAKTUAR].
966 Shih më lart para 172‐174 (Pikat 2‐3).
967 [REDAKTUAR].
968 [REDAKTUAR].
969 [REDAKTUAR].
970 [REDAKTUAR].
971 [REDAKTUAR].
972 [REDAKTUAR].
973 [REDAKTUAR].
974 [REDAKTUAR].
975 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/121 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 121 26 tetor 2020

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar dhimbje të

mëdha fizike dhe lëndim të rëndë psikologjik.976 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji

dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me

llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xii) Kleҫkë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që midis së paku nëntorit 1998 dhe qershorit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan

lëndime dhe dëmtime të rënda fizike dhe psikologjike disa personave të ndaluar

në një ndërtesë dykatëshe me bodrum në Kleҫkë dhe në vende tjera aty ose afër

saj, në komunën e Lipjanit, [REDAKTUAR].

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në vendet e lartpërmendura. Këto kushte u karakterizuan

nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,977 si dhe nga ofrimi i pamjaftueshëm

i kushteve të strehimit978 dhe i kushteve sanitare dhe higjienike.979 Një nga dhomat

ku të ndaluarit mbaheshin kishte vrima plumbash në derë dhe njolla gjaku në

mur.980

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht

keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti:

976 [REDAKTUAR].
977 Shih më lart para 175‐177 (Pikat 2‐3).
978 [REDAKTUAR].
979 [REDAKTUAR].
980 [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR],981 [REDAKTUAR],982 [REDAKTUAR].983 [REDAKTUAR].984

[REDAKTUAR],985 [REDAKTUAR],986 [REDAKTUAR].987

 [REDAKTUAR], 988  [REDAKTUAR], 989  [REDAKTUAR] në mënyrë të

përsëritur dhe egërsisht, 990  ndër të tjera edhe me shkopinj. 991

[REDAKTUAR] Kleçkë.992

 [REDAKTUAR],993 [REDAKTUAR] të ndaluar në [REDAKTUAR] Kleҫkë,994

[REDAKTUAR] u rrahën në mënyrë të përsëritur dhe egërsisht, 995

[REDAKTUAR].996 [REDAKTUAR].997 [REDAKTUAR].998

 [REDAKTUAR] 1999,999 gjatë kohës që mbaheshin të ndaluar në një shtëpi

[REDAKTUAR] në Kleҫkë, 1000  [REDAKTUAR] u rrahën në mënyrë të

përsëritur dhe egërsisht, përfshirë edhe me shkopinj.1001

981 [REDAKTUAR].
982 [REDAKTUAR].
983 [REDAKTUAR].
984 [REDAKTUAR].
985 [REDAKTUAR].
986 [REDAKTUAR].
987 [REDAKTUAR].
988 [REDAKTUAR].
989 [REDAKTUAR].
990 [REDAKTUAR].
991 [REDAKTUAR].
992 [REDAKTUAR].
993 [REDAKTUAR].
994 [REDAKTUAR].
995 [REDAKTUAR].
996 [REDAKTUAR].
997 [REDAKTUAR].
998 [REDAKTUAR].
999 IT‐05‐87 3D00140, f. 4 (3D00‐1547); [REDAKTUAR].
1000 [REDAKTUAR].
1001 [REDAKTUAR].
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 Në [REDAKTUAR] 1999, 1002  [REDAKTUAR] u rrahën gjatë kohës që

mbaheshin të ndaluar në Kleҫkë [REDAKTUAR].1003 [REDAKTUAR].1004

 Afërsisht midis [REDAKTUAR],1005 gjatë kohës që mbahej [REDAKTUAR]

ndaluar [REDAKTUAR] në Kleҫkë, 1006  [REDAKTUAR] u rrah,

[REDAKTUAR], 1007  nga anëtarë të tjerë të UÇK‐së, [REDAKTUAR]. 1008

[REDAKTUAR].1009

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje, 1010  hemorragji, 1011

[REDAKTUAR],1012 nuk mund të qëndronin në këmbë,1013 humbën vetëdijen,1014

pësuan thyerje eshtrash, 1015  [REDAKTUAR], 1016  [REDAKTUAR], 1017  dhe patën

pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre. 1018

[REDAKTUAR].1019 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe

mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve

të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

1002 [REDAKTUAR].
1003 [REDAKTUAR].
1004 [REDAKTUAR].
1005 [REDAKTUAR].
1006 [REDAKTUAR].
1007 [REDAKTUAR].
1008 [REDAKTUAR].
1009 [REDAKTUAR].
1010 [REDAKTUAR].
1011 [REDAKTUAR].
1012 [REDAKTUAR].
1013 [REDAKTUAR].
1014 [REDAKTUAR].
1015 [REDAKTUAR].
1016 [REDAKTUAR].
1017 [REDAKTUAR].
1018 [REDAKTUAR].
1019 [REDAKTUAR].
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(xiii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që [REDAKTUAR] midis [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR] 1999, anëtarë të

UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe dëmtime të rënda fizike dhe psikologjike të

paktën nëntë personave që u mbajtën të ndaluar [REDAKTUAR] komunën e

Kaçanikut, dhe [REDAKTUAR], komuna e Ferizajt.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në qendrat e ndalimit të lartpërmendura. Këto kushte u

karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1020 si dhe nga ofrimi i

pamjaftueshëm i ushqimit, 1021  ujit, 1022  kushteve sanitare dhe higjienike, 1023  dhe

shtrojave e mbulojave.1024 [REDAKTUAR].1025

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht i

keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti, gjatë

kohës që ishin të ndaluar [REDAKTUAR],1026 [REDAKTUAR] u rrahën në mënyrë

të përsëritur,1027 përfshirë edhe me pushkë automatike.1028 Të ndaluarit shpesh i

kishin duart e lidhura [REDAKTUAR]. 1029  [REDAKTUAR]. 1030  Të ndaluarit

dëgjonin britmat e njëri‐tjetrit gjatë kohës që i rrihnin.1031

1020 Shih më lart para 178‐180 (Pikat 2‐3).
1021 [REDAKTUAR].
1022 [REDAKTUAR].
1023 [REDAKTUAR].
1024 [REDAKTUAR].
1025 [REDAKTUAR].
1026 [REDAKTUAR].
1027 [REDAKTUAR].
1028 [REDAKTUAR].
1029 [REDAKTUAR].
1030 [REDAKTUAR].
1031 [REDAKTUAR].
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 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1032 [REDAKTUAR],1033 dhe

patën pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre. 1034  Kjo

dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me krimet e tjera kundër njerëzimit të

përmendura.

(xiv) Cahan, Shqipëri

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis prillit dhe qershorit 1999,1035 anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan

lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike së paku katër personave të

ndaluar në kazermën ushtarake të UÇK‐së në Cahan, Shqipëri.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në kompleksin e kazermës ushtarake të lartpërmendur. Këto

kushte u karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1036 si dhe nga

ofrimi i pamjaftueshëm i ujit,1037 kushteve sanitare dhe higjienike,1038 shtrojave e

mbulojave 1039 dhe kujdesit mjekësor.1040 Të ndaluarit u mbajtën në dhoma të vogla

1032 [REDAKTUAR].
1033 [REDAKTUAR].
1034 [REDAKTUAR].
1035 [REDAKTUAR].
1036 Shih më lart  para 181‐183 (Pikat 2‐3).
1037 [REDAKTUAR].
1038 [REDAKTUAR].
1039 [REDAKTUAR].
1040 [REDAKTUAR].
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me njolla gjaku në mure; 1041  uji i shiut pikonte brenda dhe vinte duhma e

nevojtores aty afër.1042

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht

keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. [REDAKTUAR] u

rrahën në mënyrë të përsëritur dhe egërsisht, përfshirë me shkopinj druri, 1043

shkopinj gome të policisë,1044 kamxhikë ose fshikull1045 dhe  një shufër hekuri,1046

nga anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR]. 1047  [REDAKTUAR]. 1048  Të ndaluarit i

kërcënuan gjithashtu se do t�i vrisnin.1049

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje, 1050  kishin shenja

lëndimesh,1051 hemorragji,1052 nuk mund të lëviznin,1053 dhe humbën vetëdijen.1054

Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

1041 [REDAKTUAR].
1042 [REDAKTUAR].
1043 [REDAKTUAR].
1044 [REDAKTUAR].
1045 [REDAKTUAR].
1046 [REDAKTUAR].
1047 [REDAKTUAR].
1048 [REDAKTUAR].
1049 [REDAKTUAR].
1050 [REDAKTUAR].
1051 [REDAKTUAR].
1052 [REDAKTUAR].
1053 [REDAKTUAR].
1054 [REDAKTUAR].
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(xv) Kukës, Shqipëri

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që midis majit dhe qershorit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe

dëmtime të rënda fizike dhe psikologjike disa personave në fabrikën e metalit në

Kukës, në Shqipëri.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore të ndalimit në fabrikën e metalit të lartpërmendur. Këto kushte u

karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1055 si dhe nga ofrimi i

pamjaftueshëm i ushqimit,1056 ujit,1057 kushteve sanitare dhe higjienike,1058 shtrojave

e mbulojave 1059 dhe kujdesit mjekësor.1060 Të ndaluarit flinin mbi dyshemenë prej

çimentoje,1061 në njërën prej dhomave nuk hynte dritë natyrale dhe mbi dysheme

kishte shishe të mbushura me urinë.1062

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së, ndër të cilët

[REDAKTUAR], Sabit Geci, [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR],1063 rregullisht i

keqtrajtuan të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti:

[REDAKTUAR] u rrahën në mënyrë të përsëritur dhe egërsisht,1064 ndër të tjera me

shkopinj gome,1065 shkopinj bejsbolli,1066 shkopinj hekuri ose metali,1067 si dhe armë,

1055 Shih më lart para 184‐186 (Pikat 2‐3).
1056 [REDAKTUAR].
1057 [REDAKTUAR].
1058 [REDAKTUAR].
1059 [REDAKTUAR].
1060 [REDAKTUAR].
1061 [REDAKTUAR].
1062 [REDAKTUAR].
1063 [REDAKTUAR].
1064 [REDAKTUAR].
1065 [REDAKTUAR].
1066 [REDAKTUAR].
1067 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR] dhe thika. 1068  [REDAKTUAR]. 1069  [REDAKTUAR], 1070

[REDAKTUAR],1071 [REDAKTUAR].1072 Anëtarë të UÇK‐së qëlluan me armë zjarri

nga afër dhe plagosën [REDAKTUAR] të ndaluar.1073 Gjatë rrugës për në banjë, një

anëtar i UÇK‐së i ngacmoi të ndaluarit dhe u orvat t�u ngulte thikën. 1074  Të

ndaluarit u kërcënuan me vdekje dhe lëndime të rënda trupore.1075 Disa të ndaluar

u detyruan të bëjnë punë krahu gjatë kohës që ishin të ndaluar. 1076

[REDAKTUAR].1077

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të ndaluar vuajtje të rënda

mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1078 humbën vetëdijen 1079 dhe

kontrollin e funksioneve trupore, 1080  humbën përkohësisht shikimin, 1081  u ra

lëkura, 1082  pësuan thyerje eshtrash, 1083  humbën shumë peshë, 1084  u plagosën

rëndë,1085 ishin mbuluar me gjak,1086 u poshtëruan1087 dhe patën pasoja psikologjike

dhe fizike që vazhduan pas lirimit të tyre.1088 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe

1068 [REDAKTUAR].
1069 [REDAKTUAR].
1070 [REDAKTUAR].
1071 [REDAKTUAR].
1072 [REDAKTUAR].
1073 [REDAKTUAR].
1074 [REDAKTUAR].
1075 [REDAKTUAR].
1076 [REDAKTUAR].
1077 [REDAKTUAR].
1078 [REDAKTUAR].
1079 [REDAKTUAR].
1080 [REDAKTUAR].
1081 [REDAKTUAR].
1082 [REDAKTUAR].
1083 [REDAKTUAR].
1084 [REDAKTUAR].
1085 [REDAKTUAR].
1086 [REDAKTUAR].
1087 [REDAKTUAR].
1088 [REDAKTUAR].
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pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me

llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xvi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, anëtarët e UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe

vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike disa personave të ndaluar në [REDAKTUAR]

në [REDAKTUAR], komuna e Malishevës, dhe [REDAKTUAR] në [REDAKTUAR],

komuna e Suharekës, [REDAKTUAR].

 Materiali mbështetës tregon se anëtarët e UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore ndalimi në vendet e lartpërmendura të ndalimit. Këto kushte

karakterizoheshin nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1089  si dhe ofrim i

pamjaftueshëm i ushqimit,1090 ujit,1091 kushteve higjienike dhe sanitare1092 dhe kujdesit

mjekësor.1093 Në [REDAKTUAR] të ndaluar u mbajtën [REDAKTUAR].1094

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarët e UÇK‐së në mënyrë të

përsëritur i keqtrajtuan personat e ndaluar fizikisht dhe psikologjikisht.

[REDAKTUAR], 1095  [REDAKTUAR], 1096  [REDAKTUAR], 1097  [REDAKTUAR]. 1098

1089 Shih më lart, para. 187‐189 (Pikat 2‐3).
1090 [REDAKTUAR].
1091 [REDAKTUAR].
1092 [REDAKTUAR].
1093 [REDAKTUAR].
1094 [REDAKTUAR].
1095 [REDAKTUAR].
1096 [REDAKTUAR].
1097 [REDAKTUAR].
1098 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR]. 1099  [REDAKTUAR], 1100  [REDAKTUAR]. 1101  [REDAKTUAR], 1102

[REDAKTUAR].1103

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan vuajtje të rënda mendore dhe/ose fizike

personave të ndaluar ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor. Në

veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje, dhe rrjedhje gjaku nga plagët.1104

Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

(xvii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërisht midis [REDAKTUAR] 1999,1105 anëtarë të UÇK‐së i shkaktuan lëndime

dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike [REDAKTUAR] në [REDAKTUAR] në

komunën e Drenasit (Gllogocit).

 Materiali mbështetës tregon se në [REDAKTUAR], anëtarët e UÇK‐së krijuan

dhe mbajtën kushte çnjerëzore. Këto kushte karakterizoheshin nga heqja e lirisë pa

proces ligjor të rregullt,1106 si dhe ofrim i pamjaftueshëm i kushteve të qëndrimit,1107

ushqimit1108 dhe kujdesit mjekësor.1109 [REDAKTUAR].1110

1099 [REDAKTUAR].
1100 [REDAKTUAR].
1101 [REDAKTUAR].
1102 [REDAKTUAR].
1103 [REDAKTUAR].
1104 [REDAKTUAR].
1105 [REDAKTUAR].
1106 Shih më lart, para. 190‐192 (Pikat 2‐3).
1107 [REDAKTUAR].
1108 [REDAKTUAR].
1109 [REDAKTUAR].
1110 [REDAKTUAR].
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 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se [REDAKTUAR], 1111

[REDAKTUAR] në mënyrë të përsëritur dhe egërsisht, përfshirë edhe me pushkë

dhe me shkopinj druri, 1112  nga anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR]. 1113

[REDAKTUAR] në mënyrë të përsëritur se do [REDAKTUAR] vrisnin, 1114

[REDAKTUAR] 1115  [REDAKTUAR]. 1116  [REDAKTUAR]. 1117  [REDAKTUAR],

[REDAKTUAR].1118

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet i shkaktuan vuajtje të rënda mendore dhe/ose fizike

[REDAKTUAR] ose përbënin një cenim të rëndë të dinjitetit të tij njerëzor.

[REDAKTUAR] shenja plagësh, 1119  hemorragji, 1120  [REDAKTUAR] 1121

[REDAKTUAR] 1122  dhe [REDAKTUAR]. 1123  Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe

pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me

llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xviii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime

dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike [REDAKTUAR] personave të arrestuar

dhe të ndaluar në vende ndalimi afër [REDAKTUAR], komuna e Prishtinës.

1111 [REDAKTUAR].
1112 [REDAKTUAR].
1113 [REDAKTUAR].
1114 [REDAKTUAR].
1115 [REDAKTUAR].
1116 [REDAKTUAR].
1117 [REDAKTUAR].
1118 [REDAKTUAR].
1119 [REDAKTUAR].
1120 [REDAKTUAR].
1121 [REDAKTUAR].
1122 [REDAKTUAR].
1123 [REDAKTUAR].
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 Materiali mbështetës tregon se anëtarët e UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte

çnjerëzore ndalimi në vendet e lartpërmendura të ndalimit. Këto kushte

karakterizoheshin nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1124 si dhe ofrim i

pamjaftueshëm i ushqimit dhe ujit.1125 [REDAKTUAR].1126

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarët e UÇK‐së në mënyrë të

përsëritur i keqtrajtuan personat e arrestuar dhe të ndaluar fizikisht dhe

psikologjikisht. [REDAKTUAR], më [REDAKTUAR] 1999 [REDAKTUAR], 1127

anëtarë [REDAKTUAR] të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] dhe e morën me forcë

në drejtim të [REDAKTUAR]. 1128  [REDAKTUAR], 1129  anëtarë [REDAKTUAR] të

UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR], dhe i çuan në [REDAKTUAR], duke i rrahur gjatë

rrugës. 1130  Afërisht midis [REDAKTUAR] 1999, 1131  kur u mbajtën të ndaluar

[REDAKTUAR] pranë [REDAKTUAR],1132 anëtarë të UÇK‐së i rrahën egërsisht dhe

në mënyrë të përsëritur [REDAKTUAR],1133 [REDAKTUAR],1134 [REDAKTUAR],1135

[REDAKTUAR] dhe i kërcënuan se do t�i vrisnin1136. Të ndaluarit mund të dëgjonin

britmat e njëri‐tjetrit teksa i rrihnin.1137

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të arrestuar dhe/ose të ndaluar

vuajtje të rënda mendore dhe/ose fizike ose përbënin një cenim të rëndë të dinjitetit të

1124 Shih më lart, para. 193‐195 (Pikat 2‐3).
1125 [REDAKTUAR].
1126 [REDAKTUAR].
1127 [REDAKTUAR].
1128 [REDAKTUAR].
1129 [REDAKTUAR].
1130 [REDAKTUAR].
1131 [REDAKTUAR].
1132 [REDAKTUAR].
1133 [REDAKTUAR].
1134 [REDAKTUAR].
1135 [REDAKTUAR].
1136 [REDAKTUAR].
1137 [REDAKTUAR].
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tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1138 hemorragji1139

dhe thyerje dhëmbësh1140 dhe patën pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan pas

lirimit të tyre. 1141  Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe

mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të

tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xix) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe

vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike të paktën gjashtë personave të arrestuar afër

[REDAKTUAR] dhe/ose që u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR], komuna e Vitisë.

 Materiali mbështetës tregon se në ato vende, anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe

mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u karakterizuan nga heqja e lirisë

pa proces ligjor të rregullt,1142 si dhe ofrimi i pamjaftueshëm i ujit,1143  shtrojave e

mbulojave1144 dhe kujdesit shëndetësor.1145 [REDAKTUAR].1146

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së në mënyrë të

përsëritur keqtrajtuan të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht po ashtu edhe

psikologjikisht. [REDAKTUAR],1147 [REDAKTUAR] u rrahën egërsisht në mënyrë të

1138 [REDAKTUAR].
1139 [REDAKTUAR].
1140 [REDAKTUAR].
1141 [REDAKTUAR].
1142 Shih më lart, para. 196‐198 (Pikat 2‐3).
1143 [REDAKTUAR].
1144 [REDAKTUAR].
1145 [REDAKTUAR].
1146 [REDAKTUAR].
1147 [REDAKTUAR].
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përsëritur, 1148  ndër të tjera me [REDAKTUAR], 1149  [REDAKTUAR], 1150  shkopinj

druri1151 dhe çizme,1152 nga anëtarë të UÇK‐së. [REDAKTUAR].1153 [REDAKTUAR].1154

[REDAKTUAR]. 1155  Të ndaluarit [REDAKTUAR] 1156  [REDAKTUAR]  dëgjuan ose

panë rrahjen e të tjerëve,1157 [REDAKTUAR].1158 [REDAKTUAR.1159

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan të arrestuarve dhe/ose të ndaluarve

vuajtje të rënda mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit

të tyre njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje, 1160

hemorragji, 1161  nuk ishin në gjendje të flinin, 1162  humbën vetëdijen, 1163  pësuan

traumë mendore,1164 thyerje eshtrash,1165 patën nevojë për trajtim spitalor1166 si edhe

patën pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan edhe pas lirimit të tyre.1167 Kjo

dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

1148 [REDAKTUAR].
1149 [REDAKTUAR].
1150 [REDAKTUAR].
1151 [REDAKTUAR].
1152 [REDAKTUAR].
1153 [REDAKTUAR].
1154 [REDAKTUAR].
1155 [REDAKTUAR].
1156 [REDAKTUAR].
1157 [REDAKTUAR].
1158 [REDAKTUAR].
1159 [REDAKTUAR].
1160 [REDAKTUAR].
1161 [REDAKTUAR].
1162 [REDAKTUAR].
1163 [REDAKTUAR].
1164 [REDAKTUAR].
1165 [REDAKTUAR].
1166 [REDAKTUAR].
1167 [REDAKTUAR].
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(xx) [REDAKTUAR], Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

afërsisht midis 15 dhe 23 qershorit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe

vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike të paktën shtatë personave të arrestuar dhe/ose

të ndaluar [REDAKTUAR] Prizrenit, komuna e Prizrenit.

 Materiali mbështetës tregon se në vendet e lartpërmendura, anëtarë të UÇK‐së

krijuan dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u karakterizuan nga

heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt, 1168  si dhe ofrimi i pamjaftueshëm i

ushqimit1169 dhe shtrojave dhe mbulojave.1170 [REDAKTUAR] dhe nuk kishte ndriçim

natyral. 1171  Disa prej të ndaluarve u mbajtën [REDAKTUAR], 1172  ose me duar të

lidhura me pranga, gjatë gjithë periudhës së ndalimit.1173

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së i keqtrajtuan

rregullisht të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht.

Konkretisht:

 Më [REDAKTUAR] qershor 1999, [REDAKTUAR],1174 anëtarë të armatosur

të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] nën kërcënimin e armëve dhe e çuan

në [REDAKTUAR], duke e rrahur gjatë rrugës, ndër të tjera edhe me

pushkë.1175 Atë e futën në një dhomë [REDAKTUAR],1176 ku e rrahën egërsisht

në mënyrë të përsëritur, ndër të tjera me shkopinj bejsbolli, tuba, shkopinj të

tjerë dhe thika. 1177  [REDAKTUAR] u kërcënua edhe me vrasje,

1168 Shih më lart, para. 199‐201 (Pikat 2‐3).
1169 [REDAKTUAR].
1170 [REDAKTUAR].
1171 [REDAKTUAR].
1172 [REDAKTUAR].
1173 [REDAKTUAR].
1174 [REDAKTUAR].
1175 [REDAKTUAR].
1176 [REDAKTUAR].
1177 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR]. 1178  [REDAKTUAR]. 1179  Ai dëgjoi ulërimat e

[REDAKTUAR].1180 U lirua [REDAKTUAR].1181

 Midis [REDAKTUAR] qershorit 1999, 1182  gjatë kohës që u mbajtën të

ndaluar [REDAKTUAR] në Prizren,1183 [REDAKTUAR] u rrahën në mënyrë

të përsëritur,1184 duke përfshirë me shkopinj bejsbolli [REDAKTUAR]. 1185

[REDAKTUAR] disa të ndaluar [REDAKTUAR],1186 [REDAKTUAR] u morën

në pyetje në një dhomë me gjak mbi mure,1187 ose u kërcënuan me vrasje.1188 Të

ndaluarit dëgjuan ulërimat e të tjerëve që rriheshin.1189

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit ose lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan të arrestuarve dhe/ose të ndaluarve vuajtje të

rënda mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1190 prerje të lëkurës,1191 nuk ishin

në gjendje të ecnin,1192 humbën vetëdijen,1193 pësuan thyerje eshtrash,1194 dhe patën

pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan edhe pas lirimit të tyre.1195 Kjo dëshmon

gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura

1178 [REDAKTUAR].
1179 [REDAKTUAR].
1180 [REDAKTUAR].
1181 [REDAKTUAR].
1182 [REDAKTUAR].
1183 [REDAKTUAR].
1184 [REDAKTUAR].
1185 [REDAKTUAR].
1186 [REDAKTUAR].
1187 [REDAKTUAR].
1188 [REDAKTUAR].
1189 [REDAKTUAR].
1190 [REDAKTUAR].
1191 [REDAKTUAR].
1192 [REDAKTUAR].
1193 [REDAKTUAR].
1194 [REDAKTUAR].
1195 [REDAKTUAR].
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janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të

përmendura.

(xxi) Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

afërsisht midis 16 dhe 18 qershorit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe

vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike të paktën katërmbëdhjetë personave

[REDAKTUAR] ish‐ndërtesës së MPB‐së në Prizren, komuna e Prizrenit,

[REDAKTUAR] u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR].

 Materiali mbështetës tregon se në ndërtesën e lartpërmendur, anëtarë të UÇK‐së

krijuan dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u karakterizuan nga

heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1196 si dhe ofrimi i pamjaftueshëm i ushqimit

dhe ujit, 1197  kushteve higjienike dhe sanitare 1198  dhe kujdesit shëndetësor. 1199  Të

ndaluarit u mbajtën të lidhur,1200 ndër të tjera edhe pas një radiatori.1201

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së keqtrajtuan

rregullisht të arrestuarit dhe/ose ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në

veçanti, gjatë kohës që u mbajtën të ndaluar në ish‐ndërtesën e MPB‐së në

Prizren,1202 [REDAKTUAR] u rrahën egërsisht në mënyrë të përsëritur,1203 ndër të

1196 Shih më lart, para. 202‐204 (Pikat 2‐3).
1197 [REDAKTUAR].
1198 [REDAKTUAR].
1199 [REDAKTUAR].
1200 [REDAKTUAR].
1201 [REDAKTUAR].
1202 [REDAKTUAR].
1203 [REDAKTUAR].
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tjera me shkop gome,1204 armë,1205 rripa1206 dhe shishe uji. 1207 [REDAKTUAR]. 1208

Gjatë kohës që u mbajtën të ndaluar në ndërtesë, [REDAKTUAR] u detyruan të

kryenin [REDAKTUAR] punë krahu.1209 Të ndaluarit mund të dëgjonin të tjerët teksa

rriheshin.1210 [REDAKTUAR] u rrahën, ndër të tjera me shkopinj druri1211 dhe armë

automatike,1212 gjithashtu edhe gjatë arrestimit dhe përpara dërgimit të tyre në ish‐

ndërtesën e MPB‐së.1213

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan të arrestuarve dhe/ose të ndaluarve vuajtje të

rënda mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1214 [REDAKTUAR],1215 patën

hemorragji,1216 donin të vrisnin veten,1217 humbën kontrollin e funksioneve trupore,1218

humbën vetëdijen1219 dhe pësuan eshtra të thyera.1220 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji

dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me

llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

1204 [REDAKTUAR].
1205 [REDAKTUAR].
1206 [REDAKTUAR].
1207 [REDAKTUAR].
1208 [REDAKTUAR].
1209 [REDAKTUAR].
1210 [REDAKTUAR].
1211 [REDAKTUAR].
1212 [REDAKTUAR].
1213 [REDAKTUAR].
1214 [REDAKTUAR].
1215 [REDAKTUAR].
1216 [REDAKTUAR].
1217 [REDAKTUAR].
1218 [REDAKTUAR].
1219 [REDAKTUAR].
1220 [REDAKTUAR].
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(xxii) [REDAKTUAR], Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

afërsisht midis 16 dhe 19 qershorit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe

vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike të [REDAKTUAR] Prizrenit, komuna e

Prizrenit, [REDAKTUAR] u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR].

 Materiali mbështetës tregon se në [REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së krijuan

dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u karakterizuan nga heqja e

lirisë pa proces ligjor të rregullt,1221 si dhe ofrimi i pamjaftueshëm i ushqimit dhe

ujit, 1222  prangosja gjatë mbajtjes në ndalim 1223  dhe fjetja mbi dysheme betoni në

bodrum.1224

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së keqtrajtuan të

arrestuarit dhe të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti:

 Më [REDAKTUAR] qershor 1999, [REDAKTUAR],1225 anëtarë të armatosur

të UÇK‐së, [REDAKTUAR],1226 arrestuan [REDAKTUAR] 1227 dhe e çuan në

[REDAKTUAR]. 1228  Me të mbërritur atje, anëtarë të UÇK‐së e rrahën

[REDAKTUAR] me shkopinj dhe zinxhirë. 1229  [REDAKTUAR] u rrah në

mënyrë të përsëritur, ndër të tjera edhe me shkopinj druri. 1230

[REDAKTUAR].1231

1221 Shih më lart, para. 205‐207 (Pikat 2‐3).
1222 [REDAKTUAR].
1223 [REDAKTUAR].
1224 [REDAKTUAR].
1225 [REDAKTUAR].
1226 [REDAKTUAR].
1227 [REDAKTUAR].
1228 [REDAKTUAR].
1229 [REDAKTUAR].
1230 [REDAKTUAR].
1231 [REDAKTUAR].
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 Më [REDAKTUAR] qershor 1999, [REDAKTUAR],1232 anëtarë të armatosur të

UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] 1233  dhe e çuan në [REDAKTUAR]; 1234

[REDAKTUAR].1235

 Sa i takon shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan të arrestuarve dhe të ndaluarve vuajtje të

rënda mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1236 hemorragji,1237 nuk ishin në

gjendje të flinin nga dhimbjet,1238 patën nevojë për trajtim spitalor për lëndimet e

marra, 1239  si edhe pasoja psikologjike dhe fizike që vazhduan edhe pas lirimit të

tyre.1240 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

(xxiii) [REDAKTUAR], Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

më 26 qershor 1999, ose rreth kësaj date,1241 anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime

dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike të paktën tre personave që u arrestuan në

afërsi të [REDAKTUAR] në Prizren, komuna e Prizrenit, dhe/ose që u mbajtën të

ndaluar [REDAKTUAR].

1232 [REDAKTUAR].
1233 [REDAKTUAR].
1234 [REDAKTUAR].
1235 [REDAKTUAR].
1236 [REDAKTUAR].
1237 [REDAKTUAR].
1238 [REDAKTUAR].
1239 [REDAKTUAR].
1240 [REDAKTUAR].
1241 [REDAKTUAR].
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 Materiali mbështetës tregon se në [REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së krijuan

dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u karakterizuan nga heqja e

lirisë pa proces ligjor të rregullt,1242 si dhe ofrimi i pamjaftueshëm  i ujit,1243 kushteve

higjienike dhe sanitare 1244  dhe kujdesit shëndetësor. 1245  Dhoma ku u mbajtën të

ndaluarit kishte njolla gjaku në mure.1246

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së i keqtrajtuan të

arrestuarit dhe/ose të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti,

gjatë kohës që u mbajtën të ndaluar në [REDAKTUAR] në Prizren, [REDAKTUAR]

u rrahën egërsisht,1247 ndër të tjera me shkopinj bejsbolli,1248 zinxhirë,1249 çekiçë,1250

shkopinj1251 dhe gypa gome,1252 si dhe u kërcënuan vazhdimisht me vrasje, nga

anëtarë të UÇK‐së. 1253  [REDAKTUAR]. 1254  [REDAKTUAR] u urdhëruan të

zhvisheshin e të bënin seks.1255 [REDAKTUAR] hollues boje.1256 [REDAKTUAR].1257

[REDAKTUAR].1258

 Sa i përket shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan të arrestuarve dhe/ose të ndaluarve vuajtje të

rënda mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor.

1242 Shih më lart, para. 208‐210 (Pikat 2‐3).
1243 [REDAKTUAR].
1244 [REDAKTUAR].
1245 [REDAKTUAR].
1246 [REDAKTUAR].
1247 [REDAKTUAR].
1248 [REDAKTUAR].
1249 [REDAKTUAR].
1250 [REDAKTUAR].
1251 [REDAKTUAR].
1252 [REDAKTUAR].
1253 [REDAKTUAR].
1254 [REDAKTUAR].
1255 [REDAKTUAR].
1256 [REDAKTUAR].
1257 [REDAKTUAR].
1258 [REDAKTUAR].
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Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1259 hemorragji,1260 nuk ishin në

gjendje të qëndronin në këmbë1261 e as të ecnin,1262 humbën vetëdijen,1263 dhe patën

pasoja psikologjike dhe/ose fizike që vazhduan edhe pas lirimit të tyre.1264 Kjo

dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

(xxiv) Rahovec

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

më [REDAKTUAR] 1999, ose rreth [REDAKTUAR], dhe [REDAKTUAR] 1999,

anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike

[REDAKTUAR] personave në shtëpitë e tyre përkatëse në Rahovec, komuna e

Rahovecit.

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së i keqtrajtuan këta persona, si

fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti:

 Më [REDAKTUAR] 1999, ose rreth [REDAKTUAR],1265 anëtarë të armatosur

të UÇK‐së, [REDAKTUAR],1266 hynë me forcë në shtëpinë e [REDAKTUAR]

në Rahovec dhe filluan ta rrihnin para bashkëshortes, ndërkohë që i vodhën

dhe plaçkitën shtëpinë.1267 Pastaj [REDAKTUAR] e hipën me forcë në një

1259 [REDAKTUAR].
1260 [REDAKTUAR].
1261 [REDAKTUAR].
1262 [REDAKTUAR].
1263 [REDAKTUAR].
1264 [REDAKTUAR].
1265 [REDAKTUAR].
1266 [REDAKTUAR].
1267 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/143 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 143 26 tetor 2020

veturë dhe e morën me vete. 1268 Anëtarë të UÇK‐së që mbetën aty i vunë

zjarrin shtëpisë.1269

 Më [REDAKTUAR] 1999, ose rreth [REDAKTUAR],1270 anëtarë të armatosur

të UÇK‐së, [REDAKTUAR],1271 hynë me forcë në shtëpinë e [REDAKTUAR]

dhe filluan ta rrihnin, 1272 duke i kërkuar armë. 1273 [REDAKTUAR] dëgjoi

rrahjet.1274 Pastaj [REDAKTUAR] e hipën me forcë në një automjet dhe e morën

me vete.1275

 [REDAKTUAR] 1999,1276 anëtarë të armatosur të UÇK‐së hynë me forcë në

shtëpinë e [REDAKTUAR] në Rahovec, [REDAKTUAR] keqtrajtuan

[REDAKTUAR], 1277  [REDAKTUAR] atë vetë e morën me vete. 1278  Gjatë

[REDAKTUAR] ditëve të mëpasshme, të njëjtët anëtarë të UÇK‐së u kthyen në

shtëpinë [REDAKTUAR] kërcënuan dhe ngacmuan [REDAKTUAR], 1279

[REDAKTUAR], 1280  [REDAKTUAR]. 1281  [REDAKTUAR]. 1282  Në njërin prej

këtyre rasteve, anëtarët e UÇK‐së e rrahën rëndë edhe [REDAKTUAR].1283

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan personave të keqtrajtuar vuajtje të rënda

mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor. Në

1268 [REDAKTUAR].
1269 [REDAKTUAR].
1270 [REDAKTUAR].
1271 [REDAKTUAR].
1272 [REDAKTUAR].
1273 [REDAKTUAR].
1274 [REDAKTUAR].
1275 [REDAKTUAR].
1276 [REDAKTUAR].
1277 [REDAKTUAR].
1278 [REDAKTUAR].
1279 [REDAKTUAR].
1280 [REDAKTUAR].
1281 [REDAKTUAR].
1282 [REDAKTUAR].
1283 [REDAKTUAR].
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veçanti, këta persona pësuan mavijosje,1284 nuk ishin në gjendje të ecnin,1285 pësuan

vuajtje psikologjike1286 dhe [REDAKTUAR] , gjersa i braktisën shtëpitë e veta.1287 Kjo

dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të

lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër

njerëzimit të përmendura.

(xxv) Ferizaj

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, anëtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR] shkaktuan

lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike [REDAKTUAR] të arrestuar dhe

ndaluar në një shtëpi në Ferizaj ose në afërsi të Ferizajt, komuna e Ferizajt.

 Materiali mbështetës tregon se në shtëpinë e lartpërmendur, anëtarë të UÇK‐së

krijuan dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u karakterizuan nga

heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1288 si dhe ofrimi i pamjaftueshëm  i ushqimit

dhe ujit.1289 [REDAKTUAR].1290

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së e keqtrajtuan

[REDAKTUAR], si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti, më

[REDAKTUAR] 1999, ose rreth [REDAKTUAR], 1291 teksa po përpiqej të largohej

nga Ferizaj, 1292 [REDAKTUAR] u arrestua nga anëtarë të armatosur të UÇK‐së

[REDAKTUAR].1293 [REDAKTUAR] e [REDAKTUAR] futën me forcë në bagazhin e

1284 [REDAKTUAR].
1285 [REDAKTUAR].
1286 [REDAKTUAR].
1287 [REDAKTUAR].
1288 Shih më lart, para. 211‐213 (Pikat 2‐3).
1289 [REDAKTUAR].
1290 [REDAKTUAR].
1291 [REDAKTUAR].
1292 [REDAKTUAR].
1293 [REDAKTUAR].
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një veture1294 dhe e çuan në një shtëpi jashtë Ferizajt,1295 ku anëtarë të UÇK‐së e

rrahën në mënyrë të përsëritur, ndër të tjera me pushkë. 1296 [REDAKTUAR],1297

[REDAKTUAR].1298 [REDAKTUAR].1299

 Sa i takon shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet i shkaktuan personit të ndaluar vuajtje të rënda mendore

dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tij njerëzor.

[REDAKTUAR],1300 [REDAKTUAR]1301 [REDAKTUAR].1302 Kjo dëshmon gjithashtu se

lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme

me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xxvi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon që

afërsisht midis [REDAKTUAR] 1999, anëtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR] shkaktuan

lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike [REDAKTUAR] ndaluar në

[REDAKTUAR], komuna e Ferizajt.

 Materiali mbështetës tregon se në shtëpinë e lartpërmendur, anëtarë të UÇK‐së

krijuan dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u karakterizuan nga

heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt,1303 si dhe ofrimi i pamjaftueshëm  i ujit.1304 Të

ndaluarit [REDAKTUAR],1305 [REDAKTUAR]1306 [REDAKTUAR].1307

1294 [REDAKTUAR].
1295 [REDAKTUAR].
1296 [REDAKTUAR].
1297 [REDAKTUAR].
1298 [REDAKTUAR].
1299 [REDAKTUAR].
1300 [REDAKTUAR].
1301 [REDAKTUAR].
1302 [REDAKTUAR].
1303 Shih më lart, para. 214‐216 (Pikat 2‐3).
1304 [REDAKTUAR].
1305 [REDAKTUAR].
1306 [REDAKTUAR].
1307 [REDAKTUAR].
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 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së keqtrajtuan

[REDAKTUAR], si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. [REDAKTUAR], 1308

[REDAKTUAR], 1309  [REDAKTUAR]. 1310  [REDAKTUAR]. 1311  [REDAKTUAR]. 1312

[REDAKTUAR].1313

 Sa i përket shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan të ndaluarve vuajtje të rënda mendore

dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre njerëzor. Në veçanti, i

ndaluari pësoi mavijosje dhe ënjtje për shkak të rrahjeve.1314 Kjo dëshmon gjithashtu

se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme

me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xxvii) Ish‐shkolla me konvikt/konvikti, Gjilan

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që nga fundi i qershorit 1999, anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan lëndime dhe vuajtje

të rënda fizike dhe psikologjike [REDAKTUAR] personave që u arrestuan në afërsi

të një shtabi të UÇK‐së të vendosur në ish‐shkollën me konvikt/konviktin në

Gjilan, komuna e Gjilanit, dhe u mbajtën të ndaluar në atë vend.

 Materiali mbështetës tregon se në shkollën e lartpërmendur me konvikt,

anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit, duke ua

hequr lirinë këtyre personave pa proces ligjor të rregullt.1315

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së i keqtrajtuan të

arrestuarit dhe të ndaluarit, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti:

1308 [REDAKTUAR].
1309 [REDAKTUAR].
1310 [REDAKTUAR].
1311 [REDAKTUAR].
1312 [REDAKTUAR].
1313 [REDAKTUAR].
1314 [REDAKTUAR].
1315 Shih më lart, para. 217‐219 (Pikat 2‐3).
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 Më [REDAKTUAR] qershor 1999, 1316  anëtarë të armatosur të UÇK‐së

arrestuan [REDAKTUAR] në shtëpinë e tij, e hipën me forcë në një veturë

dhe e çuan në ish‐shkollën me konvikt/konviktin në Gjilan.1317 Gjatë kohës

që u mbajt aty, [REDAKTUAR] u rrah egërsisht, 1318  ndër të tjera me

shkopinj,1319 çizme1320 dhe shkopinj gome,1321 si dhe u kërcënua me vrasje.1322

[REDAKTUAR], 1323  [REDAKTUAR]. 1324  [REDAKTUAR]. 1325

[REDAKTUAR].1326

 Më [REDAKTUAR] qershor 1999, ose rreth [REDAKTUAR],1327 anëtarë të

armatosur të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] në shtëpinë e tij, e hipën me

forcë në një veturë dhe e çuan në ish‐shkollën me konvikt/konviktin në

Gjilan.1328 Gjatë kohës që u mbajt aty, [REDAKTUAR] u rrah egërsisht, ndër

të tjera me shkopinj gome1329 dhe u kërcënua me vrasje.1330 Ai dëgjoi ulërimat

e të ndaluarve të tjerë.1331 [REDAKTUAR].1332

 Sa i përket shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet u shkaktuan të arrestuarve dhe të ndaluarve vuajtje të

rënda mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit të tyre

1316 [REDAKTUAR].
1317 [REDAKTUAR].
1318 [REDAKTUAR].
1319 [REDAKTUAR].
1320 [REDAKTUAR].
1321 [REDAKTUAR].
1322 [REDAKTUAR].
1323 [REDAKTUAR].
1324 [REDAKTUAR].
1325 [REDAKTUAR].
1326 [REDAKTUAR].
1327 [REDAKTUAR].
1328 [REDAKTUAR].
1329 [REDAKTUAR].
1330 [REDAKTUAR].
1331 [REDAKTUAR].
1332 [REDAKTUAR].
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njerëzor. Në veçanti, këta persona pësuan mavijosje dhe ënjtje,1333 hemorragji,1334

[REDAKTUAR], 1335  [REDAKTUAR], 1336  [REDAKTUAR] 1337  dhe patën pasoja

psikologjike dhe/ose fizike që vazhduan edhe pas lirimit të tyre.1338 Kjo dëshmon

gjithashtu se veprimet dhe mosveprimet e lartpërmendura janë të ngjashme për

nga lloji dhe pesha me krimet e tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xxviii)Ish‐stacioni i policisë, Suharekë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që nga fundi i qershorit 1999, anëtarë të UÇK‐së i shkaktuan lëndime dhe vuajtje

të rënda fizike dhe psikologjike një personi të ndaluar në ish‐stacionin e policisë

në Suharekë, komuna e Suharekës.

 Materiali mbështetës tregon se në ndërtesën e lartpërmendur, anëtarë të

UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit. Këto kushte u

karakterizuan nga heqja e lirisë pa proces ligjor të rregullt, 1339 si dhe ofrimi i

pamjaftueshëm i ushqimit dhe ujit.1340

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së rregullisht e

keqtrajtuan të ndaluarin, si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht. Në veçanti, më

[REDAKTUAR] qershor 1999,1341 anëtarë të armatosur të UÇK‐së [REDAKTUAR]

detyruan [REDAKTUAR] në stacionin e policisë në Suharekë, 1342  ku

[REDAKTUAR] ndaluar.1343 Gjatë kësaj periudhe, anëtarë të UÇK‐së në mënyrë të

përsëritur [REDAKTUAR] rrahën [REDAKTUAR] me pushkë, shkopinj gome dhe

1333 [REDAKTUAR].
1334 [REDAKTUAR].
1335 [REDAKTUAR].
1336 [REDAKTUAR].
1337 [REDAKTUAR].
1338 [REDAKTUAR].
1339 Shih më lart, para. 220‐222 (Pikat 2‐3).
1340 [REDAKTUAR].
1341 [REDAKTUAR].
1342 [REDAKTUAR].
1343 [REDAKTUAR].
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çizme. 1344  [REDAKTUAR], 1345  [REDAKTUAR]. 1346  [REDAKTUAR] pas

[REDAKTUAR] ditësh ndalimi [REDAKTUAR].1347

 Për sa i përket shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon

se veprimet dhe mosveprimet i shkaktuan [REDAKTUAR] vuajtje të rënda

mendore dhe/ose fizike, ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit [REDAKTUAR]

njerëzor. [REDAKTUAR] mavijosje [REDAKTUAR]1348 dhe [REDAKTUAR] nevojë

për mjekim dhe lidhje të plagëve.1349 Kjo dëshmon gjithashtu se lloji dhe pesha e

veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura janë të ngjashme me llojin dhe

peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të përmendura.

(xxix) Novobërdë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më [REDAKTUAR] 1999, ose rreth [REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së

[REDAKTUAR] shkaktuan lëndime dhe vuajtje të rënda fizike dhe psikologjike

[REDAKTUAR] dhe që [REDAKTUAR] ndaluar në shtabin e UÇK‐së në

Novobërdë, komuna e Novobërdës.

 Materiali mbështetës tregon se në shtabin e lartpërmendur të UÇK‐së,

anëtarë të UÇK‐së krijuan dhe mbajtën kushte çnjerëzore të ndalimit, duke

[REDAKTUAR] hequr lirinë [REDAKTUAR] pa proces ligjor të rregullt.1350

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se [REDAKTUAR] 1999, anëtarë të

UÇK‐së keqtrajtuan [REDAKTUAR], si fizikisht ashtu edhe psikologjikisht.

1344 [REDAKTUAR].
1345 [REDAKTUAR].
1346 [REDAKTUAR].
1347 [REDAKTUAR].
1348 [REDAKTUAR].
1349 [REDAKTUAR].
1350 Shih më lart, para. 223‐225 (Pikat 2‐3).
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[REDAKTUAR] në [REDAKTUAR]. 1351  [REDAKTUAR]. 1352  Më pas, anëtarë të

UÇK‐së [REDAKTUAR] hipën me forcë [REDAKTUAR] në një veturë, ndërkohë

duke [REDAKTUAR] goditur,1353 dhe [REDAKTUAR] çuan në shtabin e UÇK‐së

[REDAKTUAR] në Novobërdë, ku [REDAKTUAR] egërsisht dhe [REDAKTUAR]

me vrasje.1354 [REDAKTUAR].1355

 Sa i përket shkallës së dëmtimit apo lëndimit, materiali mbështetës tregon se

veprimet dhe mosveprimet [REDAKTUAR] shkaktuan vuajtje të rënda mendore

dhe/ose fizike [REDAKTUAR], ose përbënin cenim të rëndë të dinjitetit

[REDAKTUAR] njerëzor. [REDAKTUAR] 1356  [REDAKTUAR]. 1357  Kjo dëshmon

gjithashtu se lloji dhe pesha e veprimeve dhe mosveprimeve të lartpërmendura

janë të ngjashme me llojin dhe peshën e krimeve të tjera kundër njerëzimit të

përmendura.

(b) Elementi mendor

 Materiali mbështetës tregon mossigurimin e kushteve njerëzore të

ndalimit, 1358  mënyrën e qëllimshme sesi të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit u

keqtrajtuan fizikisht dhe psikologjikisht, 1359  llojet e mjeteve të përdorura në

keqtrajtimet dhe brutalitetin e tyre,1360 si edhe lëndimet e rënda të shkaktuara.1361

1351 [REDAKTUAR].
1352 [REDAKTUAR].
1353 [REDAKTUAR].
1354 [REDAKTUAR].
1355 [REDAKTUAR].
1356 [REDAKTUAR].
1357 [REDAKTUAR].
1358 Shih më lart, para. 234, 238, 242, 246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274, 278, 282, 286, 290, 294, 298, 302,
306, 310, 314, 318, 322, 329, 333, 337, 341, 345.
1359 Shih më lart, para. 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 271, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 303,
307, 311, 315, 319, 323, 326, 330, 334, 338, 342, 346.
1360 Shih më lart, para. 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 271, 275, 279, 283, 287, 291, 295, 299, 303,
307, 311, 315, 319, 323, 326, 330, 334, 338, 342, 346.
1361 Shih më lart, para. 236, 240, 244, 248, 252, 256, 260, 264, 268, 272, 276, 280, 284, 288, 292, 296, 300, 304,
308, 312, 316, 320, 324, 327, 331, 335, 339, 343, 347.
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Kjo tregon se të paktën disa nga anëtarët e UÇK‐së që morën pjesë në veprimet

dhe mosveprimet e lartpërmendura, kishin synimin t�u shkaktonin të arrestuarve

dhe/ose të ndaluarve vuajtje dhe lëndime të rënda mendore ose fizike, apo t�u

cenonin rëndë dinjitetit njerëzor.

(c) Përfundim

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshim i

bazuar mirë se afërsisht midis prillit 1998 dhe gushtit 1999, kundër personave të

arrestuar dhe/ose ndaluar në vendet e lartpërmendura të ndalimit u kryen akte të

tjera çnjerëzore ‐ krim kundër njerëzimit sipas nenit 13(1)(j) të Ligjit, dhe trajtim

mizor ‐ krim lufte sipas nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit.  
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3. Pikat 6 dhe 7: Torturë

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se gjatë periudhës së aktakuzës,

kundër të arrestuarve dhe/ose të ndaluarve në vendet e ndalimit të përfshira në

Pikat 4‐5 u krye torturë ‐ krim kundër njerëzimit sipas nenit 13(1)(f) të Ligjit dhe

krim lufte sipas nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit.1362

(a) Elementët materialë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që nëpërmjet veprimeve dhe mosveprimeve të përshkruara në lidhje me Pikat 4‐

5, disa anëtarë të UÇK‐së u shkaktuan dhimbje ose vuajtje të rënda të arrestuarve

dhe/ose të ndaluarve në vendet e ndalimit të përmendura në këto Pika.

 Materiali mbështetës tregon se të ndaluarit u privuan prej ushqimit dhe/ose

uji,1363 kushteve sanitare1364 dhe kujdesit shëndetësor,1365 se ata u mbajtën të lidhur

1362 Aktakuza e Rishikuar, para. 136, 174 [68].
1363 Likoc: më lart, para. 234. Jabllanicë: më lart, para. 238. Drenoc: më lart, para. 246. Malishevë: më lart,
para. 250. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 258. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 262.
Zllash: më lart, para. 266. [REDAKTUAR]: më lart, para. 270. [REDAKTUAR]: më lart, para. 282. Cahan:
më lart, para. 286. Kukës: më lart, para. 290. [REDAKTUAR]: më lart, para. 294. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 298. [REDAKTUAR]: më lart, para. 302. [REDAKTUAR]: më lart, para. 306. [REDAKTUAR],
Prizren: më lart, para. 310. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 314. [REDAKTUAR], Prizren:
më lart, para. 318. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 322. Ferizaj: më lart, para. 329. [REDAKTUAR]:
më lart, para. 333. Ish‐stacioni i policisë, Suharekë: më lart, para. 341.
1364 Likoc: më lart, para. 234. Jabllanicë: më lart, para. 238. Llapushnik: më lart, para. 242. Drenoc: më lart,
para. 246. [REDAKTUAR]: më lart, para. 254. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 258. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: më lart, para. 262. Zllash: më lart, para. 266. Kleҫkë: më lart, para. 278. [REDAKTUAR]:
më lart, para. 282. Cahan: më lart, para. 286. Kukës: më lart, para. 290. [REDAKTUAR]: më lart, para. 294.
Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 314. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 322.
1365 Likoc: më lart, para. 234. Jabllanicë: më lart, para. 238. Llapushnik: më lart, para. 242. Malishevë: më
lart, para. 250. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 258. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 262.
Zllash: më lart, para. 266. Cahan: më lart, para. 286. Kukës: më lart, para. 290. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 294. [REDAKTUAR]: më lart, para. 298. [REDAKTUAR]: më lart, para. 306. Ish‐ndërtesa e MPB‐së,
Prizren: më lart, para. 314. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 322.

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/153 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



 

KSC‐BC‐2020‐06 153 26 tetor 2020

për periudha të zgjatura,1366 ose u mbajtën në kushte çnjerëzore ndalimi.1367 Disa të

ndaluar u detyruan të kryenin punë krahu. 1368 Materiali mbështetës gjithashtu

tregon se anëtarë të UÇK‐së në mënyrë të përsëritur dhe/ose egërsisht i rrahën të

arrestuarit dhe/ose të ndaluarit,1369 ndër të tjera me shkopinj druri,1370 pushkë,1371

shkopinj bejsbolli1372 dhe mjete të tjera.1373 Të ndaluarve iu vu rrymë elektrike në

1366 Likoc: më lart, para. 235. Llapushnik: më lart, para. 242. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart,
para. 263. [REDAKTUAR]: më lart, para. 282. [REDAKTUAR]: më lart, para. 302. [REDAKTUAR],
Prizren: më lart, para. 310. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 314. [REDAKTUAR], Prizren:
më lart, para. 318. Ferizaj: më lart, para. 329. [REDAKTUAR]: më lart, para. 333. Ish‐stacioni i policisë,
Suharekë: më lart, para. 342.
1367 Likoc: më lart, para. 234. Jabllanicë: më lart, para. 238. Llapushnik: më lart, para. 242. Drenoc: më lart,
para. 246. Malishevë: më lart, para. 250. [REDAKTUAR]: më lart, para. 254. Bare dhe Bajgorë: më lart,
para. 258. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 262. Zllash: më lart, para. 266. Kleҫkë: më lart,
para. 278. [REDAKTUAR]: më lart, para. 282. Cahan: më lart, para. 286. Kukës: më lart, para. 290.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 294. [REDAKTUAR]: më lart, para. 298. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 306. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 310. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 318.
[REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 322. [REDAKTUAR]: më lart, para. 333.
1368 Likoc: më lart, para. 235. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 263. Kukës: më lart, para. 291.
Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 315. Rahovec: më lart, para. 326.
1369 Likoc: më lart, para. 235. Jabllanicë: më lart, para. 239. Llapushnik: më lart, para. 243. Drenoc: më lart,
para. 247. Malishevë: më lart, para. 251. [REDAKTUAR]: më lart, para. 255. Bare dhe Bajgorë: më lart,
para. 259. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 263. Zllash: më lart, para. 267. [REDAKTUAR]:
më lart, para. 271. Kleҫkë: më lart, para. 279. [REDAKTUAR]: më lart, para. 283. Cahan: më lart, para. 287.
Kukës: më lart, para. 291. [REDAKTUAR]: më lart, para. 295. [REDAKTUAR]: më lart, para. 299.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 303. [REDAKTUAR]: më lart, para. 307. [REDAKTUAR], Prizren: më lart,
para. 311. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 315. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 319.
[REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 323. Rahovec: më lart, para. 326. Ferizaj: më lart, para. 330.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 334. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 338. Ish‐

stacioni i policisë, Suharekë: më lart, para. 342. Novobërdë: më lart, para. 346.
1370 Likoc: më lart, para. 235. Llapushnik: më lart, para. 243. Drenoc: më lart, para. 247. Malishevë: më lart,
para. 251. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 259. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 263. Zllash:
më lart, para. 267. [REDAKTUAR]: më lart, para. 271. Kleҫkë: më lart, para. 279. Cahan: më lart, para. 287.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 295. [REDAKTUAR]: më lart, para. 299. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 307. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 311. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 315.
[REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 319. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 338.
1371 Likoc: më lart, para. 235. Llapushnik: më lart, para. 243. Malishevë: më lart, para. 251. [REDAKTUAR]:
më lart, para. 255. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 259. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart,
para. 263. [REDAKTUAR]: më lart, para. 283. Kukës: më lart, para. 291. [REDAKTUAR]: më lart, para.
299. [REDAKTUAR]: më lart, para. 303. [REDAKTUAR]: më lart, para. 307. [REDAKTUAR], Prizren: më
lart, para. 311. Ferizaj: më lart, para. 330. [REDAKTUAR]: më lart, para. 334. Ish‐stacioni i policisë,
Suharekë: më lart, para. 342.
1372 Likoc: më lart, para. 235. Jabllanicë: më lart, para. 239. Drenoc: më lart, para. 247. Kukës: më lart,
para. 291. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 311. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 323.
1373 Likoc: më lart, para. 235. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 259. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më
lart, para. 263. Zllash: më lart, para. 267. Kleҫkë: më lart, para. 279. Cahan: më lart, para. 287. Kukës: më
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trup,1374 iu ngul thikë ose u prenë me thikë,1375 u dogjën1376 ose iu urinua sipër.1377

Disa prej të ndaluarve iu hodh kripë në plagë,1378 të tjerëve ua shkulën gishtat,

thonjtë ose dhëmbët me pincë. 1379  Të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit dëgjuan

dhe/ose panë  keqtrajtimin e të tjerëve,1380 duke përfshirë edhe të të afërmve të

tyre.1381 Disa të ndaluar u detyruan të rrihnin njëri‐tjetrin.1382 Disa të tjerë ishin

objekt i ekzekutimeve të simuluara1383 ose u detyruan të shihnin ekzekutimin e

simuluar të të tjerëve. 1384  Të arrestuarit dhe/ose të ndaluarit u kërcënuan

vazhdimisht me vrasje.1385

lart, para. 291. [REDAKTUAR]: më lart, para. 295. [REDAKTUAR]: më lart, para. 303. [REDAKTUAR]:
më lart, para. 307. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 311. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart,
para. 315. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 319. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 323. Ish‐

shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 338. Ish‐stacioni i policisë, Suharekë: më lart,
para. 342.
1374  Likoc: më lart, para. 235. Drenoc: më lart, para. 247. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart,
para. 263. Zllash: më lart, para. 267.
1375 Jabllanicë: më lart, para. 239. Zllash: më lart, para. 267. [REDAKTUAR]: më lart, para. 283.
1376 Zllash: më lart, para. 267. Kukës: më lart, para. 291.
1377 Zllash: më lart, para. 267. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 311.
1378 Zllash: më lart, para. 267. Kukës: më lart, para. 291.
1379 Llapushnik: më lart, para. 243. [REDAKTUAR]: më lart, para. 307. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më
lart, para. 315.
1380 Likoc: më lart, para. 235. Malishevë: më lart, para. 251. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 259. Zllash: më
lart, para. 267. Kleҫkë: më lart, para. 279. [REDAKTUAR]: më lart, para. 283. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 295. [REDAKTUAR]: më lart, para. 303. [REDAKTUAR]: më lart, para. 307. [REDAKTUAR],
Prizren: më lart, para. 311. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 315. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 334. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 338.
1381  Likoc: më lart, para. 235. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 263. Kleҫkë: më lart,
para. 279. [REDAKTUAR]: më lart, para. 307.
1382 Likoc: më lart, para. 235. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 263. Kukës më lart, para. 291.
Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 338.
1383 [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: më lart, para. 307.
1384 [REDAKTUAR].
1385  Likoc: më lart, para. 235. Malishevë: më lart, para. 251. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 259.
Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 263. Zllash: më lart, para. 267. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 271. [REDAKTUAR]: më lart, para. 275. Kleҫkë: më lart, para. 279. Cahan: më lart, para. 287. Kukës:
më lart, para. 291. [REDAKTUAR]: më lart, para. 299. [REDAKTUAR]: më lart, para. 303.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 307. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 311. [REDAKTUAR], Prizren:
më lart, para. 319. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 323. [REDAKTUAR]: më lart, para. 334. Ish‐

shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 338. Novobërdë: më lart, para. 346.
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 Këto veprime dhe mosveprime u shkaktuan të arrestuarve dhe/ose të

ndaluarve dhimbje dhe vuajtje të rënda, përfshirë mavijosje të rënda, 1386

hemorragji, 1387  humbje të vetëdijes, 1388  thyerje eshtrash ose dhëmbësh, 1389

pamundësi për të ngrënë apo për të pirë,1390 pamundësi për të qëndruar më këmbë

apo për të ecur,1391 si edhe pasoja psikologjike dhe/ose fizike që vazhduan edhe

pas keqtrajtimit.1392

1386 Likoc: më lart, para. 236. Jabllanicë: më lart, para. 240. Llapushnik: më lart, para. 244. Drenoc: më lart,
para. 248. Malishevë: më lart, para. 252. [REDAKTUAR]: më lart, para. 256. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: më lart, para. 264. Zllash: më lart, para. 268. [REDAKTUAR]: më lart, para. 272. Kleҫkë:
më lart, para. 280. [REDAKTUAR]: më lart, para. 284. Cahan: më lart, para. 288. Kukës: më lart, para. 292.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 296. [REDAKTUAR]: më lart, para. 304. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 308. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 312. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 316.
[REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 320. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 324. Ferizaj: më lart,
para. 331. [REDAKTUAR]: më lart, para. 335. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 339.
Ish‐stacioni i policisë, Suharekë: më lart, para. 343.
1387 Likoc: më lart, para. 236. Jabllanicë: më lart, para. 240. Llapushnik: më lart, para. 244. Drenoc: më lart,
para. 248. Malishevë: më lart, para. 252. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 260. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: më lart, para. 264. Zllash: më lart, para. 268. [REDAKTUAR]: më lart, para. 272. Kleҫkë:
më lart, para. 280. Cahan: më lart, para. 288. Kukës: më lart, para. 292. [REDAKTUAR]: më lart, para. 296.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 300. [REDAKTUAR]: më lart, para. 304. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 308. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 316. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 320.
[REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 324. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 339.
1388 Likoc: më lart, para. 236. Jabllanicë: më lart, para. 240. Drenoc: më lart, para. 248. Malishevë: më lart,
para. 252. [REDAKTUAR]: më lart, para. 256. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 260. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: më lart, para. 264. Zllash: më lart, para. 268. Kleҫkë: më lart, para. 280. Cahan: më lart,
para. 288. Kukës: më lart, para. 292. [REDAKTUAR]: më lart, para. 308. [REDAKTUAR], Prizren: më lart,
para. 312. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: më lart, para. 316. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 324.
Ferizaj: më lart, para. 331. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 339.
1389 Likoc: më lart, para. 236. Jabllanicë: më lart, para. 240. Llapushnik: më lart, para. 244. Drenoc: më lart,
para. 248. Malishevë: më lart, para. 252. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 260. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: më lart, para. 264. Zllash: më lart, para. 268. [REDAKTUAR]: më lart, para. 272. Kleҫkë:
më lart, para. 280. Kukës: më lart, para. 292. [REDAKTUAR]: më lart, para. 300. [REDAKTUAR]: më lart,
para. 304. [REDAKTUAR]: më lart, para. 308. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 312. Ish‐ndërtesa e
MPB‐së, Prizren: më lart, para. 316. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 339.
1390 Likoc: më lart, para. 236. Jabllanicë: më lart, para. 240. Llapushnik: më lart, para. 244. [REDAKTUAR]:
më lart, para. 300.
1391 Jabllanicë: më lart, para. 240. Llapushnik: më lart, para. 244. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 260.
Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: më lart, para. 264. Zllash: më lart, para. 268. Kleҫkë: më lart, para. 280.
Cahan: më lart, para. 288. [REDAKTUAR]: më lart, para. 300. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 324.
Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 339.
1392 Likoc: më lart, para. 236. Jabllanicë: më lart, para. 240. Llapushnik: më lart, para. 244. Malishevë: më
lart, para. 252. [REDAKTUAR]: më lart, para. 256. Bare dhe Bajgorë: më lart, para. 260. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: më lart, para. 264. Zllash: më lart, para. 268. [REDAKTUAR]: më lart, para. 272. Kleҫkë:
më lart, para. 280. [REDAKTUAR]: më lart, para. 284. Kukës: më lart, para. 292. [REDAKTUAR]: më lart,
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(b) Elementi mendor

 Materiali mbështetës tregon mënyrën e qëllimshme sesi të arrestuarit dhe/ose

të ndaluarit u keqtrajtuan fizikisht, veçanërisht brutalitetin e formave të ndryshme

të keqtrajtimit fizik, llojet e mjeteve të përdorura për këtë qëllim, kërcënimet me

vdekje, lëndimet e rënda të shkaktuara, si edhe përshkallëzimin e keqtrajtimit

pavarësisht nga përkeqësimi i gjendjes së të ndaluarve. Kjo tregon se të paktën

disa anëtarë të UÇK‐së që morën pjesë në veprimet dhe mosveprimet e

lartpërmendura, kishin synimin t�u shkaktonin dhimbje dhe vuajtje të rënda

personave në fjalë.

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se kjo bëhej për një ose më shumë

prej këtyre qëllimeve: për marrjen e informatave ose deklaratave pranuese; për

ndëshkimin, frikësimin ose shtrëngimin e personit të keqtrajtuar apo një personi

të tretë; dhe/ose për diskriminimin e personit të keqtrajtuar, apo një personi të

tretë, ndër të tjera për arsye etnike, fetare dhe politike.

 Në përputhje me sa më lart, personat e keqtrajtuar u pyetën për: (i) spiunë

apo bashkëpunëtorë të pretenduar në zonën ku banonin apo në vendin e punës;1393

(ii) marrëdhëniet ose kontaktet e tyre apo të të afërmve të tyre me spiunë ose

bashkëpunëtorë të pretenduar të tillë;1394 (iii) bashkëpunimin e pretenduar të tyre

apo të të afërmve të tyre me autoritetet serbe, ose miqësinë apo kontaktet e

para. 304. [REDAKTUAR]: më lart, para. 308. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 312.
[REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 320. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 324. Ferizaj: më lart,
para. 331. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: më lart, para. 339. Novobërdë: më lart, para. 347.
1393 Likoc: [REDAKTUAR]. Malishevë: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Llapashticë
dhe [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Zllash: [REDAKTUAR]. Kleҫkë: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e
MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR].
1394  Drenoc: [REDAKTUAR]. Kleҫkë: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
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pretenduara të tyre me serbë; 1395  (iv) aktivitetet ose punonjësit e ushtrisë apo

policisë serbe;1396 dhe/ose (v) krime apo veprimtari të tjera të pretenduara kundër

UÇK‐së, të kryera prej tyre apo prej personave të tjerë.1397 Disa nga personat e

keqtrajtuar u detyruan me dhunë të bënin deklarata pranuese për krime ose

veprimtari të pretenduara kundër UÇK‐së; 1398 dhe/ose të jepnin deklarata apo

informata për veten apo për persona të tjerë.1399

 Personat e keqtrajtuar u ndëshkuan për shkak të: (i) bashkëpunimit të

pretenduar të tyre apo të të afërmve të tyre me autoritetet serbe, ose miqësisë apo

kontakteve të pretenduara të tyre me serbë;1400 (ii) lidhjeve të pretenduara politike

të tyre apo të të afërmve të tyre me LDK‐në, apo simpatisë së pretenduar për LDK‐

në;1401 (iii) mosanëtarësimit në UÇK apo mospërkrahjes së pretenduar të UÇK‐

së;1402 (iv) perceptimit të punësimit të atëhershëm apo të mëparshëm të tyre si

kundër UÇK‐së;1403 dhe/ose (v) krimeve apo veprimtarive të tjera kundër UÇK‐së

1395  Likoc: [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Drenoc: [REDAKTUAR]. Malishevë:
[REDAKTUAR]. Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
1396  Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kleҫkë: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR].
1397  Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]. Kukës: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren:
[REDAKTUAR]. Ish‐stacioni i policisë, Suharekë: [REDAKTUAR].
1398 Jabllanicë: IT‐04‐84bis P00119, f. 4256. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kleҫkë: [REDAKTUAR].
1399  Llapushnik: 050951‐050965, para. 5, 7‐8 (050953‐050954). Llapashticë dhe [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1400  Likoc: [REDAKTUAR]. Jabllanicë: IT‐04‐84bis P00119, f. 4249‐4250, 4255‐4256, 4265;
[REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Drenoc: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Zllash: [REDAKTUAR]. Cahan: [REDAKTUAR]. Kukës:
[REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren:
[REDAKTUAR].
1401 Likoc: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Zllash: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Cahan: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1402  Likoc: [REDAKTUAR]. Cahan: [REDAKTUAR]. Kukës: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
1403 Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Kukës: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren:
[REDAKTUAR].
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të kryera prej tyre apo të afërmve të tyre.1404 Kundër disa prej të keqtrajtuarve u

ushtrua frikësim ose shtrëngim, me qëllim: (i) dorëzimin e armëve;1405 (ii) rrahjen

e të ndaluarve të tjerë;1406 ose (iii) kryerjen e veprimeve të tjera.1407

 Personat e keqtrajtuar u diskriminuan për arsye të përkatësisë etnike, 1408

fetare1409 dhe/ose politike të pretenduar1410 të tyre apo të të afërmve të tyre.

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se z. Thaçi, z. Veseli dhe z. Selimi

personalisht morën pjesë në disa nga veprimet e lartpërmendura. Në veçanti:

 [REDAKTUAR], z. Selimi [REDAKTUAR]1411 [REDAKTUAR].1412

 [REDAKTUAR], z. Thaçi [REDAKTUAR]. 1413  [REDAKTUAR]. 1414

[REDAKTUAR].1415 [REDAKTUAR].1416

 [REDAKTUAR], z. Selimi [REDAKTUAR].1417 [REDAKTUAR].1418

1404  Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Cahan: [REDAKTUAR]. Kukës:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
1405  [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. Ferizaj: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR]. Novobërdë: [REDAKTUAR].
1406 Likoc: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kukës: [REDAKTUAR].
Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: [REDAKTUAR].
1407 Malishevë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR]. Kleҫkë: [REDAKTUAR].
1408 Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Malishevë: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kleҫkë:
[REDAKTUAR]. Kukës: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. Rahovec: [REDAKTUAR]. Ferizaj:
[REDAKTUAR]. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan: [REDAKTUAR]. Novobërdë:
[REDAKTUAR].
1409 Kukës: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR].
1410 Shih më lart, poshtëshënimet 1401‐1402.
1411 Likoc: [REDAKTUAR].
1412 Likoc: më lart, para. 235.
1413 [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1414 [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1415 [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1416 [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1417 Kleҫkë: më lart, para. 279. [REDAKTUAR].
1418 Kleҫkë: [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR], z. Veseli [REDAKTUAR].1419

(c) Përfundim

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshim i

bazuar mirë se afërsisht midis prillit 1998 dhe gushtit 1999, kundër të arrestuarve

dhe/ose të ndaluarve në qendrat e ndalimit të përmendura në Pikat 4‐5 u krye

torturë ‐ krim kundër njerëzimit sipas nenit 13(1)(f) të Ligjit, dhe torturë ‐ krim

lufte sipas nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit.

1419 Kukës: [REDAKTUAR].
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4. Pikat 8 dhe 9: Vrasje e paligjshme

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se gjatë periudhës së

Aktakuzës, pas kryerjes së arrestimeve apo rrëmbimeve dhe në qendrat e ndalimit

të përmendura në Pikat 4‐5, ose në lidhje me to, si edhe gjatë tërheqjes së UÇK‐së

pas ofensivave të forcave të RFJ‐së, kundër personave në Kosovë dhe në

Shqipërinë Veriore u krye vrasje e paligjshme ‐ krim kundër njerëzimit sipas nenit

13(1)(a) të Ligjit dhe krim lufte sipas nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit ‐ në vendndodhjet e

renditura më poshtë.1420

(a) Elementet materiale

(i) Likoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në Likoc të komunës së Skënderajt, anëtarë të UÇK‐së vranë:

(i) [REDAKTUAR], midis [REDAKTUAR] 1998; (ii) [REDAKTUAR], në

[REDAKTUAR] 1998; dhe (iii) [REDAKTUAR], rreth [REDAKTUAR] 1999.

 [REDAKTUAR] 1998, gjashtë meshkuj të armatosur rrëmbyen

[REDAKTUAR]. 1421  [REDAKTUAR] disa anëtarë të UÇK‐së rrëmbyen edhe

[REDAKTUAR] 1422 [REDAKTUAR].1423 [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR] çuan

në Likoc.1424 [REDAKTUAR].1425 [REDAKTUAR].1426 [REDAKTUAR] në shtabin e

UÇK‐së në Likoc, anëtarë të UÇK‐së i rrahën egërsisht të ndaluarit,

[REDAKTUAR].1427 Pas [REDAKTUAR], disa të ndaluar [REDAKTUAR] shtëpitë

1420 Aktakuza e Rishikuar, para. 137‐171, 174 [68], Lista B.
1421 [REDAKTUAR].
1422 [REDAKTUAR].
1423 Shih më lart, para. 235 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1424 [REDAKTUAR].
1425 [REDAKTUAR].
1426 [REDAKTUAR].
1427 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR]. 1428  [REDAKTUAR]. 1429  [REDAKTUAR] nuk u liruan. 1430

[REDAKTUAR], kufomat e [REDAKTUAR] u gjetën [REDAKTUAR], në

[REDAKTUAR]. 1431  Kufomat e [REDAKTUAR] kishin vrima plumbi

[REDAKTUAR] dhe shenja rrahjeje brutale.1432 Kufomat e [REDAKTUAR] kishin

[REDAKTUAR] plagë [REDAKTUAR] nga armë zjarri.1433 [REDAKTUAR].1434

 [REDAKTUAR] 1998, anëtarë të UÇK‐së të veshur me uniforma, morën

[REDAKTUAR] dhe e çuan në shtabin e UÇK‐së në Likoc.1435 Ai [REDAKTUAR]

akuzohej se ishte spiun dhe bashkëpunëtor i serbëve.1436 Kufoma e tij u gjet në

[REDAKTUAR].1437 Kufoma e tij kishte shenja plagësh të shumta: [REDAKTUAR]

plumba në [REDAKTUAR], plumba në [REDAKTUAR].1438 [REDAKTUAR] 1998,

[REDAKTUAR] u rrëmbye dhe u mbajt [REDAKTUAR] ndaluar në Likoc. 1439

[REDAKTUAR].1440

 Më [REDAKTUAR] janar 1999, [REDAKTUAR], katër anëtarë të UÇK‐së,

[REDAKTUAR], arrestuan [REDAKTUAR]1441 dhe e çuan në shtabin e UÇK‐së në

Likoc.1442 Ai u akuzua për bashkëpunim me serbët.1443 [REDAKTUAR].1444 Kufoma

e tij nuk është gjetur.1445

1428 [REDAKTUAR].
1429 [REDAKTUAR].
1430 [REDAKTUAR].
1431 [REDAKTUAR].
1432 [REDAKTUAR].
1433 [REDAKTUAR].
1434 [REDAKTUAR].
1435 [REDAKTUAR].
1436 [REDAKTUAR].
1437 [REDAKTUAR].
1438 [REDAKTUAR].
1439 [REDAKTUAR].
1440 [REDAKTUAR].
1441 [REDAKTUAR].
1442 [REDAKTUAR].
1443 [REDAKTUAR].
1444 [REDAKTUAR].
1445 [REDAKTUAR].
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(ii) Jabllanicë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në Jabllanicë të komunës së Gjakovës, anëtarë të UÇK‐së vranë:

(i) [REDAKTUAR], rreth apo pas [REDAKTUAR] 1998; dhe (ii) [REDAKTUAR] në

[REDAKTUAR] 1998 dhe [REDAKTUAR] 1998.

 Rreth [REDAKTUAR] 1998,1446 anëtarë të UÇK‐së sollën [REDAKTUAR] në

kompleksin e kazermës së UÇK‐së në Jabllanicë 1447 . [REDAKTUAR]. 1448

[REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së, ndër të cilët [REDAKTUAR], 1449  nisën t�i

rrihnin. 1450  Rrahjet ishin [REDAKTUAR] e [REDAKTUAR], me goditje me

shkelma, grushte dhe  shkop bejsbolli,1451 [REDAKTUAR]. 1452 [REDAKTUAR] u

rrah shumë keq [REDAKTUAR].1453 [REDAKTUAR] nuk e panë kurrë më atë.1454

[REDAKTUAR]. 1455  Në një raport mbi personat e zhdukur thuhet se

[REDAKTUAR] u pa për herë të fundit në Jabllanicë më [REDAKTUAR] 1998.1456

 Në [REDAKTUAR] 1998, 1457  [REDAKTUAR] u mbajtën të ndaluar

[REDAKTUAR] në kompleksin e kazermës në Jabllanicë, që ishte nën komandën

e [REDAKTUAR]. 1458  [REDAKTUAR] ishin në një gjendje të keqe fizike pas

1446 [REDAKTUAR].
1447 [REDAKTUAR].
1448 Shih më lart, para. 143 (Pikat 2‐3). [REDAKTUAR].
1449 [REDAKTUAR].
1450 Shih më lart, para. 239 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1451 [REDAKTUAR].
1452 [REDAKTUAR].
1453 [REDAKTUAR].
1454 [REDAKTUAR].
1455 [REDAKTUAR].
1456 IT‐04‐84 P01276, f. 1 (U015‐4141).
1457 [REDAKTUAR]; IT‐04‐84bis P00119, f. 81 (4255).
1458 IT‐04‐84bis P00119, f. 4264‐4265; [REDAKTUAR].
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rrahjeve të rënda nga pjesëtarë të UÇK‐së. 1459  [REDAKTUAR], 1460

[REDAKTUAR]. 1461  [REDAKTUAR] u rrahën brutalisht [REDAKTUAR] nga

pjesëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR]. 1462 Pas rrahjeve, [REDAKTUAR] ishte në

gjendje të keqe. 1463  [REDAKTUAR]. 1464  Në një raport mjekësor thuhet  se

[REDAKTUAR] ishte i çorientuar, i mavijosur dhe i ënjtur [REDAKTUAR]. 1465

[REDAKTUAR].1466 [REDAKTUAR] 1998, [REDAKTUAR]. 1467 Në një aktautopsi të

datës [REDAKTUAR] 1998 thuhet se një kufomë, e identifikuar [REDAKTUAR]

përmes analizës së ADN‐së,1468 u gjet [REDAKTUAR], me një plagë nga armë zjarri

[REDAKTUAR].1469 [REDAKTUAR].1470

(iii) Llapushnik

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që anëtarë të UÇK‐së vranë: (i) [REDAKTUAR] në Llapushnik, komuna e Drenasit

(Gllogocit), [REDAKTUAR] qershor 1998; dhe (ii) [REDAKTUAR] në afërsi të

Llapushnikut, komuna e Drenasit (Gllogocit), më 25 apo 26 korrik 1998.

 Më [REDAKTUAR] qershor 1998,1471 [REDAKTUAR], një i ndaluar,1472 u soll

në oborrin e kompleksit të burgut në Llapushnik dhe u qëllua me armë zjarri në

1459  Shih më lart, para. 239 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR]; IT‐04‐84bis P00119, f. 81‐82 (4255‐4256);
[REDAKTUAR].
1460 [REDAKTUAR].
1461 [REDAKTUAR].
1462 [REDAKTUAR].
1463 [REDAKTUAR].
1464 [REDAKTUAR]; IT‐04‐84bis P00082.
1465 IT‐04‐84bis P00082.
1466 [REDAKTUAR].
1467 [REDAKTUAR].
1468 IT‐04‐84bis P00428; [REDAKTUAR].
1469 IT‐04‐84bis P00484.E, f.. 2, 5‐6.
1470 IT‐04‐84 D166.E, f. 1 dhe 20.
1471 IT‐03‐66 P183, f. 8 (U003‐4908‐U003‐4908).
1472 Shih më lart, para. 243 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
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afërsi të anëtarëve të UÇK‐së: [REDAKTUAR]. 1473  [REDAKTUAR] 1474 . Kur u

errësua, [REDAKTUAR] e larguan kufomën [REDAKTUAR] nga burgu i

Llapushnikut 1475 . Kufoma e [REDAKTUAR] u pa më vonë në anë të rrugës,

[REDAKTUAR], me [REDAKTUAR] plumba në kraharor.1476

 Më 25 apo 26 korrik 1998, në ditën e ofensivës serbe mbi Llapushnikun,1477

anëtarë të UÇK‐së morën rreth 30 të ndaluar nga kompleksi i burgut të

Llapushnikut dhe i çuan në malet e Berishës.1478 Me të mbërritur në një pyll aty

afër, [REDAKTUAR], 1479  [REDAKTUAR] anëtarë [REDAKTUAR] të UÇK‐së,

liruan 20 nga grupi i 30 të ndaluarve dhe shtinë me armë AK‐47 kundër 10 të

tjerëve, [REDAKTUAR].1480 Kufomat e të ndaluarve të ekzekutuar u lanë në vendin

e ekzekutimit. 1481 [REDAKTUAR]. 1482 [REDAKTUAR] kufoma [REDAKTUAR] u

zhvarrosën në [REDAKTUAR] dhe u konstatua se shkaku i vdekjes së

[REDAKTUAR] ishin plagë [REDAKTUAR], të shkaktuara nga armë zjarri, kurse

shkaku i vdekjes së [REDAKTUAR] nuk u përcaktua. 1483  [REDAKTUAR], 1484

1473 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu [REDAKTUAR].
1474 [REDAKTUAR].
1475 [REDAKTUAR].
1476 [REDAKTUAR]; IT‐03‐66 P183, f. 9‐11 (U003‐4909‐U003‐4909, U003‐4910‐U003‐4910, U003‐4911‐
U003‐4911).
1477 IT‐03‐66 P245.1a, f. 1 (U008‐7028‐U008‐7043).
1478 [REDAKTUAR].
1479 [REDAKTUAR].
1480 [REDAKTUAR].
1481 [REDAKTUAR].
1482 [REDAKTUAR].
1483 IT‐03‐66 P111, U00079551‐U0079600, f. 2, 8 (U0079552, U0079558); [REDAKTUAR]. IT‐03‐66 P111,
0323‐2041‐0323‐2390, f. 109 (0323‐2041), 121 (0323‐2215), 150 (0323‐2244), 199 (0323‐2293), 223 (0323‐
2317), 241 (0323‐2335), 261 (0323‐2355), 277 (0323‐2371), 283 (0323‐2377). Për identifikimin e kufomave
u përdor testi i ADN‐së. Shih IT‐03‐66 P111, U0086010‐U0086033, f. 74 (U0086033); IT‐03‐66 P112,
U0086123‐U0086138, f. 18‐19 (U0086127‐0086128).
1484 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR], 1485  [REDAKTUAR], 1486  [REDAKTUAR], 1487  [REDAKTUAR], 1488

[REDAKTUAR]1489 [REDAKTUAR].

(iv) Drenoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në Drenoc, komuna e Rahovecit, pjesëtarë të UÇK‐së vranë të ndaluarit:

(i) [REDAKTUAR], rreth [REDAKTUAR] 1998, ose pas [REDAKTUAR];

(ii) [REDAKTUAR], rreth [REDAKTUAR] 1998, ose pas [REDAKTUAR];

(iii) [REDAKTUAR], rreth [REDAKTUAR] 1998, ose pas [REDAKTUAR];

(iv) [REDAKTUAR], në [REDAKTUAR] 1998; (v) [REDAKTUAR], rreth

[REDAKTUAR] 1998, ose pas [REDAKTUAR]; dhe (vi) [REDAKTUAR], rreth

[REDAKTUAR] 1998, ose pas [REDAKTUAR].

 UÇK‐ja e konsideronte [REDAKTUAR] se ishin bashkëpunëtorë. 1490

[REDAKTUAR] u arrestua dhe u mbajt [REDAKTUAR] ndaluar në ndërtesën e

shkollës në Drenoc më [REDAKTUAR] 1998. 1491  Të ndaluarit i rrihte

[REDAKTUAR].1492 [REDAKTUAR] u rrah ditë e natë.1493 [REDAKTUAR].1494

1485 [REDAKTUAR].
1486 [REDAKTUAR]; IT‐03‐66 P245.1a, f. 1, 5‐6.
1487 [REDAKTUAR].
1488 [REDAKTUAR].
1489 [REDAKTUAR], IT‐03‐66 P245.1a, f. 1, 26. Shih gjithashtu IT‐03‐66 P245.15a, f. 1‐2.
1490 [REDAKTUAR].
1491 [REDAKTUAR].
1492 [REDAKTUAR].
1493 Shih më lart, para. 247 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1494 [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR] u konsiderua se ishte spiun dhe bashkëpunëtor.1495 Ai u pa

në ndërtesën e shkollës në Drenoc si i ndaluar 1496 dhe i mbuluar në gjak.1497 Pas 45

ditësh ndalimi, ai u vra nga anëtarë të UÇK‐së.1498 [REDAKTUAR].1499

 [REDAKTUAR] u akuzuan se ishin spiunë dhe bashkëpunëtorë. 1500  Më

[REDAKTUAR] 1998, [REDAKTUAR], 1501  [REDAKTUAR]. 1502  Gjatë kohës që

[REDAKTUAR] ndaluar, [REDAKTUAR] egërsisht. 1503  [REDAKTUAR]. 1504  Më

[REDAKTUAR] 1998, [REDAKTUAR] Drenoc [REDAKTUAR]. 1505

[REDAKTUAR].1506 [REDAKTUAR];1507 [REDAKTUAR], familja e tij nuk e pa dhe

nuk dëgjoi prej tij kurrë më.1508 Më [REDAKTUAR] 1998, ose rreth [REDAKTUAR],

me forcë nga Drenoci; [REDAKTUAR].1509 [REDAKTUAR].1510 [REDAKTUAR].1511

[REDAKTUAR].1512 [REDAKTUAR];1513 [REDAKTUAR].1514

 Anëtarë të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] dhe në fund e çuan në

Drenoc.1515 Ai u akuzua se ishte spiun.1516 Anëtarë të UÇK‐së u dëgjuan duke i

1495 [REDAKTUAR].
1496 [REDAKTUAR].
1497 Shih më lart, para. 247 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1498 [REDAKTUAR].
1499 [REDAKTUAR].
1500 [REDAKTUAR].
1501 [REDAKTUAR].
1502 [REDAKTUAR].
1503 Shih më lart, para. 247 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1504 [REDAKTUAR].
1505 [REDAKTUAR].
1506 [REDAKTUAR].
1507 [REDAKTUAR].
1508 [REDAKTUAR].
1509 Shih më poshtë, para. 425 (Pika 10). [REDAKTUAR].
1510 [REDAKTUAR].
1511 Shih më poshtë, para. 425 (Pika 10). [REDAKTUAR].
1512 Shih më poshtë, para. 426 (Pika 10). [REDAKTUAR].
1513 [REDAKTUAR].
1514 [REDAKTUAR].
1515 [REDAKTUAR].
1516 [REDAKTUAR].
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bërtitur dhe duke e sharë [REDAKTUAR].1517 [REDAKTUAR].1518 Pjesë të kufomës

së [REDAKTUAR] u gjetën në [REDAKTUAR] 1519  [REDAKTUAR], 1520

[REDAKTUAR]. 1521 [REDAKTUAR].1522

 Në [REDAKTUAR] 1998, anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR] arrestuan

[REDAKTUAR].1523 Familjes së tij i thanë se do ta merrnin në pyetje dhe do ta

kthenin.1524 Ai u mbajt i ndaluar në Drenoc për [REDAKTUAR] ditë dhe u rrah

egërsisht [REDAKTUAR].1525 [REDAKTUAR].1526 Kufoma e tij nuk është gjetur.1527

 Më [REDAKTUAR] 1998, anëtarë të njësitit të [REDAKTUAR] UÇK‐së

arrestuan [REDAKTUAR] dhe ia dorëzuan UÇK‐së në Drenoc.1528 Ai dyshohej se

ishte bashkëpunëtor.1529 Gjatë kohës që u mbajt i ndaluar, [REDAKTUAR] u rrah

keq. 1530  [REDAKTUAR]; ai ishte rrahur keq dhe ishte i mbuluar në gjak. 1531

[REDAKTUAR] kufomës [REDAKTUAR] u gjetën në [REDAKTUAR]; 1532

[REDAKTUAR].1533 [REDAKTUAR].1534

1517 [REDAKTUAR].
1518 [REDAKTUAR].
1519 [REDAKTUAR].
1520 [REDAKTUAR].
1521 [REDAKTUAR].
1522 [REDAKTUAR].
1523 [REDAKTUAR].
1524 [REDAKTUAR].
1525 Shih më lart, para. 247 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1526 [REDAKTUAR].
1527 Shih më poshtë para. 427 (Pika 10). [REDAKTUAR].
1528 [REDAKTUAR].
1529 [REDAKTUAR].
1530 Shih më lart, para. 247 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1531 [REDAKTUAR].
1532 Shih më poshtë para. 428 (Pika 10). [REDAKTUAR].
1533 [REDAKTUAR].
1534 [REDAKTUAR].
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(v) Malisheva dhe shpella e Volljakës

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që anëtarë të UÇK‐së vranë: (i) [REDAKTUAR] në Malishevë, komuna e

Malishevës, më 18 apo 19 korrik 1998; (ii) [REDAKTUAR] në Malishevë dhe

rrethinë, komuna e Malishevës, rreth 26 ose 27 korrikut 1998, ose pas këtyre

datave; dhe (iii) nëntë meshkuj serbë nga Opterusha, 15 meshkuj serbë nga Retija

[REDAKTUAR], në shpellën e Volljakës, komuna e Klinës, më 26 ose 27 korrik

1998.

 [REDAKTUAR] 1535  [REDAKTUAR]. 1536  Mbrëmjen e 18 apo 19 korrikut

1998,1537 të ndaluarit serbë, [REDAKTUAR], u nxorën në [REDAKTUAR] grupe të

veçanta nga anëtarë të UÇK‐së. 1538  Ndër këta të ndaluar serbë ishin

[REDAKTUAR], 1539  [REDAKTUAR]. 1540  [REDAKTUAR] grupet u morën dhe u

transportuan me një kombi [REDAKTUAR] nga anëtarë të UÇK‐së.1541 Të ndaluarit

u çuan në një pyll [REDAKTUAR], dhe aty u ekzekutuan nga anëtarë të maskuar

të UÇK‐së [REDAKTUAR]. 1542  Trupat e të ndaluarve u varrosën

[REDAKTUAR]. 1543  Kufomat e [REDAKTUAR] personave u gjetën

[REDAKTUAR]. 1544  [REDAKTUAR] u identifikuan se ishin [REDAKTUAR], 1545

[REDAKTUAR], 1546  [REDAKTUAR], 1547  [REDAKTUAR], 1548  [REDAKTUAR], 1549

1535 [REDAKTUAR].
1536 [REDAKTUAR].
1537 [REDAKTUAR].
1538 [REDAKTUAR].
1539 Shih më lart, para. 251 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1540 Shih më lart, para. 251 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1541 [REDAKTUAR].
1542 [REDAKTUAR].
1543 [REDAKTUAR].
1544 [REDAKTUAR].
1545 [REDAKTUAR].
1546 [REDAKTUAR].
1547 [REDAKTUAR].
1548 [REDAKTUAR].
1549 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR], 1550  [REDAKTUAR], 1551  [REDAKTUAR], 1552  [REDAKTUAR], 1553

[REDAKTUAR], 1554  [REDAKTUAR], 1555  [REDAKTUAR]. 1556  Shkaku i vdekjes së

[REDAKTUAR] u konstatua se ishte traumë e shkaktuar nga goditje

[REDAKTUAR] me mjete të forta.1557 Ndër shkaqet e vdekjes lidhur me personat e

tjerë ishin plagë [REDAKTUAR], të shkaktuara nga armë zjarri.1558

 [REDAKTUAR]. 1559  [REDAKTUAR]. 1560  [REDAKTUAR]. 1561

[REDAKTUAR]. 1562  [REDAKTUAR]. 1563  [REDAKTUAR; 1564  [REDAKTUAR]. 1565

Kufomat e [REDAKTUAR] u gjetën në [REDAKTUAR].1566 Shkaku i vdekjes së

[REDAKTUAR] nuk mund të përcaktohej, [REDAKTUAR].1567 Shkaku i vdekjes së

[REDAKTUAR] ishte një plagë arme zjarri [REDAKTUAR].1568 [REDAKTUAR].1569

 Më 18 korrik 1998, njësite të UÇK‐së sulmuan fshatrat Opterushë, Reti dhe

Zoçishtë. 1570  Fshatarët serbë iu dorëzuan UÇK‐së. 1571  Anëtarë të UÇK‐së i

mblodhën [REDAKTUAR] te [REDAKTUAR], ku [REDAKTUAR] u rrahën. 1572

1550 [REDAKTUAR].
1551 [REDAKTUAR].
1552 [REDAKTUAR].
1553 [REDAKTUAR].
1554 [REDAKTUAR].
1555 [REDAKTUAR].
1556 [REDAKTUAR].
1557 [REDAKTUAR].
1558 [REDAKTUAR].
1559 [REDAKTUAR].
1560 [REDAKTUAR].
1561 Shih më lart, para. 247, 251 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1562 [REDAKTUAR].
1563 [REDAKTUAR].
1564 [REDAKTUAR].
1565 [REDAKTUAR].
1566 [REDAKTUAR].
1567 [REDAKTUAR].
1568 [REDAKTUAR].
1569 [REDAKTUAR].
1570 [REDAKTUAR].
1571 [REDAKTUAR].
1572 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR] ishin, [REDAKTUAR]. 1573  Pas [REDAKTUAR] u mbajtën të

ndaluar nga UÇK‐ja në Drenoc dhe më pas u  transferuan në Malishevë.1574

 Fshati Reti [REDAKTUAR]. 1575  Më 18 korrik 1998, [REDAKTUAR]. 1576

Ushtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR] urdhëruan [REDAKTUAR],1577 ndër të cilët

[REDAKTUAR]. 1578  [REDAKTUAR] u nis në drejtim të Drenocit. 1579  Njësiti

[REDAKTUAR] i UÇK‐së, [REDAKTUAR] çuan [REDAKTUAR] të ndaluar

[REDAKTUAR] nga Drenoci në Malishevë.1580

 Rreth kohës së ofensivës serbe në Llapushnik dhe në kuadër të zbrazjes së

burgut të Malishevës që përfundoi më 28 korrik 1998, të ndaluarit që kishin

mbërritur nga Drenoci i [REDAKTUAR]; 1581  [REDAKTUAR]. 1582

[REDAKTUAR]. 1583  [REDAKTUAR]. 1584  [REDAKTUAR] dorëzuan

[REDAKTUAR], dhe më pas u çuan në një vend midis [REDAKTUAR] dhe

Volljakës ku të gjithë u ekzekutuan; [REDAKTUAR].1585

1573 [REDAKTUAR].
1574 [REDAKTUAR].
1575 [REDAKTUAR].
1576 [REDAKTUAR].
1577 [REDAKTUAR].
1578 [REDAKTUAR].
1579 [REDAKTUAR].
1580 [REDAKTUAR].
1581 [REDAKTUAR].
1582 [REDAKTUAR].
1583 [REDAKTUAR].
1584 [REDAKTUAR].
1585 [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR]1586 [REDAKTUAR].1587 [REDAKTUAR],1588 [REDAKTUAR]1589

[REDAKTUAR]. 1590  [REDAKTUAR]. 1591  [REDAKTUAR]. 1592  [REDAKTUAR], 1593

[REDAKTUAR], 1594  [REDAKTUAR], 1595  [REDAKTUAR], 1596  [REDAKTUAR], 1597

[REDAKTUAR], 1598  [REDAKTUAR], 1599  [REDAKTUAR]. 1600  [REDAKTUAR], 1601

[REDAKTUAR].1602 [REDAKTUAR].1603 [REDAKTUAR].1604

(vi) Bajgorë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që rreth 30 gushtit 1998, ose pas kësaj date, anëtarë të UÇK‐së vranë

[REDAKTUAR] në Bajgorë të komunës së Podujevës.

 Emri i [REDAKTUAR] ishte në një listë të personave që dyshoheshin se

bashkëpunonin ose kishin lidhje me serbët.1605 Ai më pas u mbajt i ndaluar në

[REDAKTUAR] Bajgorë,1606 [REDAKTUAR].1607 Gjatë kohës që u mbajt i ndaluar,

[REDAKTUAR] u përshkrua si një person në një gjendje të keqe,

1586 [REDAKTUAR].
1587 [REDAKTUAR].
1588 [REDAKTUAR].
1589 [REDAKTUAR].
1590 [REDAKTUAR].
1591 [REDAKTUAR].
1592 [REDAKTUAR].
1593 [REDAKTUAR].
1594 [REDAKTUAR].
1595 [REDAKTUAR].
1596 [REDAKTUAR].
1597 [REDAKTUAR].
1598 [REDAKTUAR].
1599 [REDAKTUAR].
1600 [REDAKTUAR].
1601 [REDAKTUAR].
1602 [REDAKTUAR].
1603 [REDAKTUAR].
1604 [REDAKTUAR].
1605 [REDAKTUAR].
1606 [REDAKTUAR].
1607 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR].1608 [REDAKTUAR],1609 [REDAKTUAR].1610 [REDAKTUAR].1611 Një

pjesëtar i UÇK‐së [REDAKTUAR] i tha [REDAKTUAR] se kishte [REDAKTUAR]

për të pranuar se kishte bashkëpunuar me serbët, ose ndryshe do të vritej. 1612

[REDAKTUAR], 1613  [REDAKTUAR]. 1614  Ai nuk u pa kurrë më në qendrën e

ndalimit në Bajgorë. 1615  Më pas, [REDAKTUAR] u gjet kufoma e tij. 1616  Në

aktautopsinë e kufomës së [REDAKTUAR] konstatohet se ai vdiq nga trauma e

shkaktuar nga goditje me mjete të forta [REDAKTUAR]. 1617 [REDAKTUAR]. 1618

[REDAKTUAR].1619

(vii) Majac

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në fillim të prillit 1999, anëtarë të UÇK‐së vranë [REDAKTUAR] në Majac,

komuna e Podujevës.

 [REDAKTUAR], 1620  [REDAKTUAR] 1621  [REDAKTUAR] 1622  u mbajtën të

ndaluar në Llapashticë 1623  dhe Majac. 1624 [REDAKTUAR], 1625 [REDAKTUAR], 1626

1608 [REDAKTUAR].
1609 [REDAKTUAR].
1610 [REDAKTUAR].
1611 [REDAKTUAR].
1612 [REDAKTUAR].
1613 [REDAKTUAR].
1614 [REDAKTUAR].
1615 [REDAKTUAR].
1616 [REDAKTUAR].
1617 [REDAKTUAR].
1618 [REDAKTUAR].
1619 [REDAKTUAR].
1620 [REDAKTUAR].
1621 [REDAKTUAR].
1622 [REDAKTUAR].
1623 Shih më lart, para. 162 (Pikat 2‐3). [REDAKTUAR].
1624 [REDAKTUAR].
1625 [REDAKTUAR].
1626 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR] 1627  u rrahën dhe keqtrajtuan. 1628  [REDAKTUAR]

([REDAKTUAR] 1629  [REDAKTUAR] 1630 ), [REDAKTUAR]. 1631  [REDAKTUAR]. 1632

[REDAKTUAR]. 1633 [REDAKTUAR]. 1634 [REDAKTUAR] kufomat [REDAKTUAR]

gjet [REDAKTUAR].1635 [REDAKTUAR].1636 [REDAKTUAR].1637 [REDAKTUAR].1638

(viii) Potok

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

se në fillim të prillit 1999, [REDAKTUAR] u vranë në Potok, komuna e Podujevës.

 [REDAKTUAR] u mbajtën të ndaluar nga UÇK‐ja në Llapashticë; 1639

[REDAKTUAR].1640 Emrat e tyre ishin në listën [REDAKTUAR].1641 Gjatë kohës që

u mbajtën të ndaluar, [REDAKTUAR] u morën vazhdimisht në pyetje. 1642

[REDAKTUAR] u rrah gjatë kohës që u mbajt [REDAKTUAR] ndaluar. 1643

[REDAKTUAR]. 1644  [REDAKTUAR]; 1645  [REDAKTUAR]. 1646  Kufomat

1627 [REDAKTUAR].
1628 Shih më lart, para. 263 (Pikat 4‐5).
1629 [REDAKTUAR].
1630 [REDAKTUAR].
1631 [REDAKTUAR].
1632 [REDAKTUAR].
1633 [REDAKTUAR].
1634 [REDAKTUAR].
1635 [REDAKTUAR].
1636 [REDAKTUAR].
1637 [REDAKTUAR].
1638 [REDAKTUAR].
1639 Shih më lart, para. 162 (Pikat 2‐3). [REDAKTUAR].
1640 [REDAKTUAR].
1641 [REDAKTUAR].
1642 [REDAKTUAR].
1643 Shih më lart, para. 263 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1644 [REDAKTUAR].
1645 [REDAKTUAR].
1646 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR] u gjetën [REDAKTUAR]. 1647  [REDAKTUAR]. 1648

[REDAKTUAR].1649

(ix) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që nga fundi i marsit ose fillimi i prillit 1999, [REDAKTUAR] komunës së

Podujevës anëtarë të UÇK‐së vranë një  rom, identiteti i të cilit nuk dihet.

 Rreth fundit të marsit 1999 ose fillimit të prillit 1999, një  rom erdhi në fshatin

[REDAKTUAR]. 1650  Në [REDAKTUAR] ishin të vendosura policia ushtarake e

UÇK‐së dhe [REDAKTUAR] UÇK‐së [REDAKTUAR].1651 Romi u mbajt i lidhur në

mes të fshatit1652 dhe [REDAKTUAR] u keqtrajtua nga anëtarë të UÇK‐së dhe

civilë; [REDAKTUAR].1653 [REDAKTUAR].1654 [REDAKTUAR], duke e qëlluar dhe

vrarë me urdhër të Latif Gashit; trupi i tij u la aty ku u godit nga plumbat.1655

[REDAKTUAR].1656

(x) Zllash

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që afërsisht midis 19 prillit dhe fundit të prillit 1999, anëtarë të UÇK‐së vranë

[REDAKTUAR] në Zllash, komuna e Prishtinës.

1647 [REDAKTUAR].
1648 [REDAKTUAR].
1649 [REDAKTUAR].
1650 [REDAKTUAR].
1651 [REDAKTUAR].
1652 [REDAKTUAR].
1653 [REDAKTUAR].
1654 [REDAKTUAR].
1655 [REDAKTUAR].
1656 [REDAKTUAR].
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 [REDAKTUAR] u mbajt i ndaluar nga anëtarë të UÇK‐së në kompleksin e

ndalimit në Zllash, 1657  u keqtrajtua [REDAKTUAR]. 1658  [REDAKTUAR]. 1659

[REDAKTUAR]. 1660  [REDAKTUAR]. 1661  Kufoma e tij u gjet [REDAKTUAR]. 1662

[REDAKTUAR]. 1663  [REDAKTUAR]. 1664  Në trup kishte një vrimë plumbi

[REDAKTUAR] dhe shenja të keqtrajtimit, [REDAKTUAR].1665

(xi) Kleçkë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në Kleçkë të komunës së  Lipjanit, anëtarë të UÇK‐së vranë: (i) [REDAKTUAR],

më 3 prill 1999; (ii) [REDAKTUAR], më [REDAKTUAR] 1999;

(iii) [REDAKTUAR], më 5 prill 1999; (iv) [REDAKTUAR], më 5 prill 1999; dhe

(v) [REDAKTUAR], rreth prillit 1999.

 [REDAKTUAR] u mbajt i ndaluar në burgun e Kleçkës nga 21 marsi 1999 deri

më 2 prill 1999.1666 Një ditë pasi ishte liruar, [REDAKTUAR] u arrestua sërish dhe

u vra afër fshatit Kleçkë.1667 Anëtarët e UÇK‐së [REDAKTUAR]1668 shtinë kundër tij

me armë automatike AK‐47.1669 [REDAKTUAR]1670 [REDAKTUAR] ishin gjithashtu

të pranishëm gjatë vrasjes së [REDAKTUAR].1671

1657 Shih më lart, para. 165 (Pikat 2‐3), para. 267 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1658 Shih më lart, para. 267 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1659 [REDAKTUAR].
1660 [REDAKTUAR].
1661 [REDAKTUAR].
1662 [REDAKTUAR].
1663 [REDAKTUAR].
1664 [REDAKTUAR].
1665 [REDAKTUAR].
1666 [REDAKTUAR].
1667 [REDAKTUAR].
1668 [REDAKTUAR].
1669 [REDAKTUAR].
1670 [REDAKTUAR].
1671 [REDAKTUAR].
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 Anëtarë të UÇK‐së arrestuan [REDAKTUAR] më [REDAKTUAR] 1999

[REDAKTUAR]. 1672  [REDAKTUAR] në një shtëpi dhe [REDAKTUAR], dhe të

ndaluarit e tjerë i dëgjuan britmat [REDAKTUAR]. 1673  [REDAKTUAR]. 1674

[REDAKTUAR]. 1675  [REDAKTUAR]. 1676  [REDAKTUAR]. 1677  [REDAKTUAR]. 1678

[REDAKTUAR].1679

 [REDAKTUAR] u mbajtën të ndaluar nga UÇK‐ja në Kleçkë deri më 3 ose

5 prill 1999. 1680  Me urdhër të Fatmir Limajt, anëtarë të UÇK‐së 1681  morën

[REDAKTUAR] dhe i çuan në mal, ku i vranë me armë automatike AK‐47.1682

[REDAKTUAR].1683

 Anëtarët e UÇK‐së [REDAKTUAR]1684 sollën [REDAKTUAR] në Kleçkë rreth

datës 9 shkurt 1999.1685 [REDAKTUAR] u mbajtën në shtëpi të djegura në Kleçkë,

ku merreshin në pyetje dhe goditeshin me shuplaka çdo [REDAKTUAR] nga

[REDAKTUAR] anëtarë [REDAKTUAR] të UÇK‐së. 1686  Më 5 prill 1999,

[REDAKTUAR] u çuan te [REDAKTUAR] dhe u ekzekutuan nga përgjegjësi i

burgut të Kleçkës me urdhër të Fatmir Limajt,1687 në prani të Fatmir Limajt dhe

1672 [REDAKTUAR].
1673 Shih më lart, para. 279 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1674 [REDAKTUAR].
1675 [REDAKTUAR].
1676 [REDAKTUAR].
1677 [REDAKTUAR].
1678 [REDAKTUAR].
1679 [REDAKTUAR].
1680 [REDAKTUAR].
1681 [REDAKTUAR].
1682 [REDAKTUAR].
1683 [REDAKTUAR].
1684 [REDAKTUAR].
1685 [REDAKTUAR].
1686 [REDAKTUAR].
1687 [REDAKTUAR].
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anëtarëve të tjerë të UÇK‐së. 1688 [REDAKTUAR] u varrosën [REDAKTUAR]. 1689

[REDAKTUAR].1690 [REDAKTUAR].1691 [REDAKTUAR].1692

 Më 11 prill 1999, [REDAKTUAR], 1693  u ndaluan nga anëtarë të UÇK‐së

[REDAKTUAR], dhe u  çuan e u mbajtën në një shtëpi të djegur në Kleçkë.1694

[REDAKTUAR], u morën nga anëtarët e UÇK‐së [REDAKTUAR], dhe u çuan te

një fushë aty afër, [REDAKTUAR]. 1695  [REDAKTUAR]. 1696 Pak pasi u sollën te

fusha, u dëgjuan të shtëna nga kallashnikovë. 1697  [REDAKTUAR]. 1698

[REDAKTUAR]. 1699  [REDAKTUAR]. 1700  Anëtarët e UÇK‐së [REDAKTUAR]. 1701

[REDAKTUAR]. 1702  [REDAKTUAR]. 1703  [REDAKTUAR] kufomat

[REDAKTUAR], 1704  [REDAKTUAR], 1705  [REDAKTUAR], 1706  [REDAKTUAR], 1707

[REDAKTUAR] 1708  u gjetën [REDAKTUAR]. 1709  [REDAKTUAR]. 1710

[REDAKTUAR].1711

1688 [REDAKTUAR].
1689 [REDAKTUAR].
1690 [REDAKTUAR].
1691 [REDAKTUAR].
1692 [REDAKTUAR].
1693 [REDAKTUAR].
1694 Shih më lart, para. 279 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1695 [REDAKTUAR].
1696 [REDAKTUAR].
1697 [REDAKTUAR].
1698 [REDAKTUAR].
1699 [REDAKTUAR].
1700 [REDAKTUAR].
1701 [REDAKTUAR].
1702 [REDAKTUAR].
1703 [REDAKTUAR].
1704 [REDAKTUAR].
1705 [REDAKTUAR].
1706 [REDAKTUAR].
1707 [REDAKTUAR].
1708 [REDAKTUAR].
1709 [REDAKTUAR].
1710 [REDAKTUAR].
1711 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/178 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 178 26 tetor 2020

(xii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që rreth [REDAKTUAR] 1999, anëtarë të UÇK‐së vranë [REDAKTUAR] në

[REDAKTUAR], komuna e Ferizajt.

 [REDAKTUAR] u mbajtën të ndaluar nga UÇK‐ja që nga fillimi i

[REDAKTUAR] 1999 [REDAKTUAR]. 1712  [REDAKTUAR], ata u çuan në

[REDAKTUAR] Ferizajt.1713 Të ndaluarit u rrahën nga [REDAKTUAR], dhe më pas

u mbajtën të mbyllur me çelës [REDAKTUAR]. 1714  [REDAKTUAR]. 1715

[REDAKTUAR] anëtarët e UÇK‐së, 1716  [REDAKTUAR], 1717  [REDAKTUAR] i

nxorën të ndaluarit [REDAKTUAR] nga dhoma ku mbaheshin, dhe i rrahën.1718

[REDAKTUAR]. 1719  [REDAKTUAR]. 1720  [REDAKTUAR]. 1721  [REDAKTUAR] nuk

janë parë kurrë më.1722

(xiii) Kukës, Shqipëri

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më [REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së vranë [REDAKTUAR] te fabrika e

metalit në Kukës të Shqipërisë.

 Më 3 qershor 1999, ose rreth kësaj date, anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR],

rrahën [REDAKTUAR] dhe shtinë kundër tij me armë automatike.1723 Më 4 qershor

1712 Shih më lart, para. 178 (Pikat 2‐3), para. 283 (Pikat 4‐5).
1713 [REDAKTUAR].
1714 [REDAKTUAR].
1715 [REDAKTUAR].
1716 [REDAKTUAR].
1717 [REDAKTUAR].
1718 [REDAKTUAR].
1719 [REDAKTUAR].
1720 [REDAKTUAR].
1721 [REDAKTUAR].
1722 Shih më poshtë, para. 434 (Pika 10). [REDAKTUAR].
1723 Shih më lart, para. 291 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
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1999, ose rreth kësaj date, disa anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR],1724 shtinë me

armë zjarri kundër tij duke e plagosur,1725 [REDAKTUAR].1726 [REDAKTUAR].1727

[REDAKTUAR], 1728  [REDAKTUAR], 1729  [REDAKTUAR]. 1730  [REDAKTUAR] vdiq

[REDAKTUAR] pasi ishte qëlluar me armë zjarri.1731

(xiv) Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më 17 ose 18 qershor 1999, anëtarë të UÇK‐së vranë [REDAKTUAR] tek ish‐

ndërtesa e MPB‐së në Prizren, komuna e Prizrenit.

 [REDAKTUAR],1732 [REDAKTUAR].1733 Më 17 qershor 1999, ai u soll nga dy

anëtarë të UÇK‐së në ish‐ndërtesën e MPB‐së për t�u marrë në pyetje.1734 Një ditë

më pas, ai u gjet i vdekur [REDAKTUAR], në [REDAKTUAR] ish‐ndërtesës së

MPB‐së, [REDAKTUAR].1735 Data e përafërt e vdekjes së tij u përcaktua se ishte

18 qershori 1999, ose më herët. 1736  [REDAKTUAR] 1737  [REDAKTUAR] shenja

goditjesh dhe mavijosje [REDAKTUAR].1738 [REDAKTUAR.1739 [REDAKTUAR].1740

1724 [REDAKTUAR].
1725 [REDAKTUAR].
1726 [REDAKTUAR].
1727 [REDAKTUAR].
1728 [REDAKTUAR].
1729 [REDAKTUAR].
1730 [REDAKTUAR].
1731 [REDAKTUAR].
1732 [REDAKTUAR].
1733 [REDAKTUAR].
1734 [REDAKTUAR].
1735 Shih më lart, para. 315 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1736 [REDAKTUAR].
1737 [REDAKTUAR].
1738 [REDAKTUAR].
1739 [REDAKTUAR].
1740 [REDAKTUAR].
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(xv) Rahovec

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që anëtarë të UÇK‐së vranë: (i) [REDAKTUAR], në komunën e Rahovecit, rreth

[REDAKTUAR], ose pas [REDAKTUAR]; (ii) [REDAKTUAR], komuna e

Rahovecit, rreth [REDAKTUAR] qershorit 1999, ose pas [REDAKTUAR]; dhe

(iii) [REDAKTUAR], komuna e Rahovecit, rreth [REDAKTUAR], ose pas

[REDAKTUAR].

 Më [REDAKTUAR], 1741  [REDAKTUAR] anëtarë të armatosur të UÇK‐së,

[REDAKTUAR], shkuan te banesa e [REDAKTUAR],1742 i kërkuan të dorëzonte

armët1743 dhe e rrahën.1744 Pasi ia morën armët,1745 ata e shtynë [REDAKTUAR], ia

drejtuan armët dhe e morën me vete, 1746  nën pretekstin se do ta çonin në

[REDAKTUAR] për ta marrë në pyetje dhe do ta kthenin sërish në shtëpi. 1747

Megjithatë, [REDAKTUAR] nuk është parë kurrë më1748 dhe supozohet se është i

vdekur.1749 [REDAKTUAR] u rrah1750 dhe u mor me forcë1751 nga [REDAKTUAR]

anëtarë të armatosur 1752  të UÇK‐së, [REDAKTUAR], 1753  nga shtëpia e tij në

Rahovec 1754  më [REDAKTUAR]. 1755  Anëtarë të tjerë të UÇK‐së i vunë zjarrin

shtëpisë së tij.1756 Kufoma e [REDAKTUAR] u gjet [REDAKTUAR].1757

1741 [REDAKTUAR].
1742 [REDAKTUAR].
1743 [REDAKTUAR].
1744 Shih më lart, para. 326 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1745 [REDAKTUAR].
1746 [REDAKTUAR].
1747 [REDAKTUAR].
1748 [REDAKTUAR].
1749 [REDAKTUAR].
1750 [REDAKTUAR].
1751 [REDAKTUAR].
1752 [REDAKTUAR].
1753 [REDAKTUAR].
1754 [REDAKTUAR].
1755 Shih më lart, para. 326 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1756 [REDAKTUAR].
1757 [REDAKTUAR].
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 Rreth [REDAKTUAR] qershorit 1999, ose pas [REDAKTUAR] persona të

armatosur, të maskuar dhe me uniforma kamuflimi të zeza të UÇK‐së, keqtrajtuan

[REDAKTUAR] në shtëpinë e tij në Rahovec.1758 Ai më pas u mor nga dy anëtarë

të UÇK‐së, të armatosur dhe me uniforma të cilët thanë [REDAKTUAR] se duhej

ta çonin [REDAKTUAR] në [REDAKTUAR] dhe se do ta kthenin sërish në shtëpi

pas 15 minutash.1759 [REDAKTUAR] nuk është parë kurrë më.1760

 Më [REDAKTUAR] 1999,1761 [REDAKTUAR] anëtarë të armatosur të UÇK‐së

me uniforma të zeza dhe me simbolin [REDAKTUAR] me shqiponjën e kuqe në

krah, rrëmbyen [REDAKTUAR] nga shtëpia e tij në Rahovec. 1762

[REDAKTUAR]. 1763 Një nga anëtarët e UÇK‐së [REDAKTUAR] u prezantua si

udhëheqës i grupit në gjuhën shqipe;1764 [REDAKTUAR].1765 [REDAKTUAR] iu tha

se ai do të çohej në [REDAKTUAR] për një bisedë informative dhe më pas do të

kthehej në shtëpi.1766 Kur [REDAKTUAR] kundërshtoi rrëmbimin, ata u shtynë dhe

disa nga gjësendet e tyre u dëmtuan nga anëtarë të UÇK‐së.1767 [REDAKTUAR]

ditë pas rrëmbimit të [REDAKTUAR], anëtarët e UÇK‐së [REDAKTUAR]. 1768

[REDAKTUAR]. 1769  [REDAKTUAR]. 1770  Kufoma [REDAKTUAR] nuk është

gjetur.1771

1758 [REDAKTUAR].
1759 [REDAKTUAR].
1760 [REDAKTUAR].
1761 [REDAKTUAR].
1762 Shih më lart, para. 326 (Pikat 4‐5). [REDAKTUAR].
1763 [REDAKTUAR].
1764 [REDAKTUAR].
1765 [REDAKTUAR].
1766 [REDAKTUAR].
1767 [REDAKTUAR].
1768 [REDAKTUAR].
1769 [REDAKTUAR].
1770 [REDAKTUAR].
1771 [REDAKTUAR].
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(xvi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që rreth [REDAKTUAR] 1999, ose pas [REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së vranë

[REDAKTUAR] në [REDAKTUAR], komuna e Ferizajt.

 Më [REDAKTUAR] 1999, dymbëdhjetë anëtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR] e

çuan [REDAKTUAR]; atij i thanë se duhej ta çonin te [REDAKTUAR] për një

bisedë. 1772  [REDAKTUAR] UÇK‐së [REDAKTUAR] mori në pyetje

[REDAKTUAR]. 1773  [REDAKTUAR]. 1774  [REDAKTUAR]. 1775  [REDAKTUAR]. 1776

[REDAKTUAR] nuk është parë kurrë më.1777

(xvii) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në korrik ose gusht 1999, anëtarë të UÇK‐së vranë një serb të moshuar dhe të

paidentifikuar në [REDAKTUAR] të komunës së Prishtinës.

 Në korrik ose gusht 1999, anëtarët e UÇK‐së [REDAKTUAR], sollën me

veturë një serb [REDAKTUAR] të vendosur në [REDAKTUAR].1778 Kur mbërritën

në [REDAKTUAR], dukej se serbi i moshuar ishte rrahur keq.1779 Ky person u soll

[REDAKTUAR] sepse ishte serb dhe u mbajt [REDAKTUAR] për [REDAKTUAR]

ditë.1780 Gjatë kësaj kohe, ai u rrah nga anëtarë të UÇK‐së, [REDAKTUAR] dhe një

1772 [REDAKTUAR].
1773 [REDAKTUAR].
1774 [REDAKTUAR].
1775 [REDAKTUAR].
1776 [REDAKTUAR].
1777 [REDAKTUAR].
1778 Shih më lart, para. 227 (Pikat 2‐3). [REDAKTUAR].
1779 [REDAKTUAR].
1780 [REDAKTUAR].
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tjetër anëtar i UÇK‐së nga [REDAKTUAR].1781 [REDAKTUAR].1782 [REDAKTUAR]

u mor vendimi që serbi i moshuar të vritej, në mënyrë që të mos zbulohej

keqtrajtimi që i ishte bërë. 1783  [REDAKTUAR]. 1784  Anëtarët e UÇK‐së

[REDAKTUAR] e kryen vrasjen [REDAKTUAR].1785 Serbi i moshuar u varros nga

[REDAKTUAR] anëtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR].1786

(b) Elementi mendor

 Në lidhje me elementin mendor të krimit, materiali mbështetës tregon

mënyrën e qëllimshme sesi individët që u mbajtën nga UÇK‐ja u keqtrajtuan dhe

ekzekutuan, duke mbajtur parasysh shkallën e dhunës dhe llojet e mjeteve të

përdorura gjatë keqtrajtimit fizik;1787 mosofrimin e ndihmës mjekësore me gjithë

kërkesat e viktimave, të të ndaluarve të tjerë, të anëtarëve të familjes apo këshillat

e mjekëve;1788 pranimin e vrasjeve nga anëtarë të UÇK‐së1789 dhe deklaratat e tjera

në lidhje me likuidimin;1790 rrethanat e rrëmbimit të viktimave dhe moslirimin e

tyre nga mbajtja në ndalim prej UÇK‐së;1791 rrethanat e vdekjes së viktimave ose

kur u panë për herë të fundit;1792 dhe refuzimin e anëtarëve të UÇK‐së për t�u

treguar vendndodhjet e viktimave familjeve të tyre.1793 Kjo tregon se anëtarët e

UÇK‐së që morën pjesë në veprimet dhe mosveprimet e lartpërmendura kishin

synimin të vrisnin apo të paktën të shkaktonin qëllimisht lëndim të rëndë ose

1781 [REDAKTUAR].
1782 [REDAKTUAR].
1783 [REDAKTUAR].
1784 [REDAKTUAR].
1785 [REDAKTUAR].
1786 [REDAKTUAR].
1787 [REDAKTUAR]; IT‐04‐84bis P484.E, f. 2, 5‐6 ([REDAKTUAR]); [REDAKTUAR].
1788 [REDAKTUAR].
1789 [REDAKTUAR].
1790 [REDAKTUAR]; IT‐04‐84bis P119, f. 81 (4255); [REDAKTUAR].
1791 [REDAKTUAR].
1792 [REDAKTUAR].
1793 [REDAKTUAR].
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dëmtim të rëndë fizik që logjikisht duhej ta kishin ditur se mund të çonte në

vdekjen e viktimave.

(c) Përfundim

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshim i

bazuar mirë se afërsisht midis prillit 1998 dhe gushtit 1999, kundër të arrestuarve

dhe/ose të ndaluarve në vendndodhjet e lartpërmendura në Kosovë dhe në

Shqipërinë Veriore u krye vrasje e paligjshme si krim kundër njerëzimit sipas nenit

13(1)(a) të Ligjit, dhe si krim lufte sipas nenit 14(1)(c)(i) të Ligjit.

5. Pika 10: Zhdukje me forcë e personave

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se gjatë periudhës që mbulon

Aktakuza, kundër personave u krye zhdukje me forcë ‐ krim kundër njerëzimit

sipas nenit 13(1)(i) të Ligjit ‐ pas arrestimeve ose rrëmbimeve, si dhe në vendet e

ndalimit ose në lidhje me to, në vendndodhjet e renditura më poshtë.1794

(a) Elementet materiale

(i)  Likoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në Likoc të komunës së Skënderajt, anëtarë të UÇK‐së shkaktuan zhdukjen me

forcë të: (i) [REDAKTUAR], më [REDAKTUAR] 1998; dhe (ii) [REDAKTUAR] në

janar 1999.

1794 Aktakuza e Rishikuar, par. 172, 174 [68], Lista C.
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 Megjithëse disa të ndaluar që mbaheshin nga UÇK‐ja u liruan më

[REDAKTUAR] 1998, [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR] nuk u liruan. 1795

[REDAKTUAR] pas kësaj, [REDAKTUAR] shkuan në Likoc për të pyetur anëtarin

e UÇK‐së [REDAKTUAR] për vendndodhjen e [REDAKTUAR] 1796

[REDAKTUAR]. 1797  Anëtari i UÇK‐së [REDAKTUAR] u tha atyre që

[REDAKTUAR] gjendeshin në [REDAKTUAR]. 1798  [REDAKTUAR]. 1799

[REDAKTUAR], kufomat e [REDAKTUAR] personave të zhdukur u gjetën

[REDAKTUAR]. 1800 Megjithëse [REDAKTUAR] persona u mbajtën nga UÇK‐ja,

anëtarë të UÇK‐së fshehën fatin e tyre dhe nuk bënë asnjë përpjekje për të treguar

vendndodhjen e tyre.

 Më [REDAKTUAR] janar 1999, [REDAKTUAR] u arrestua dhe u mor nga

UÇK‐ja. 1801  [REDAKTUAR], familja [REDAKTUAR] shkoi për ta kërkuar

[REDAKTUAR]. 1802  [REDAKTUAR]. 1803  Pas [REDAKTUAR] vizitave

[REDAKTUAR] në Likoc, anëtari i UÇK‐së [REDAKTUAR]1804 u tha të afërmve të

[REDAKTUAR] që të mos shkonin më në Likoc [REDAKTUAR]. 1805

[REDAKTUAR]. 1806  [REDAKTUAR]. 1807  [REDAKTUAR]. 1808  [REDAKTUAR]. 1809

Kufoma e [REDAKTUAR] nuk është gjetur kurrë.1810

1795 Shih më lart, para. 235 (Pikat 4‐5), par. 363 (Pikat 8‐9).
1796 [REDAKTUAR].
1797 [REDAKTUAR].
1798 [REDAKTUAR].
1799 [REDAKTUAR].
1800 Shih më lart, para. 363 (Pikat 8‐9).
1801 Shih më lart, para. 365 (Pikat 8‐9).
1802 [REDAKTUAR].
1803 [REDAKTUAR].
1804 [REDAKTUAR].
1805 [REDAKTUAR].
1806 [REDAKTUAR].
1807 [REDAKTUAR].
1808 [REDAKTUAR].
1809 [REDAKTUAR].
1810 [REDAKTUAR].
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(ii) Jabllanicë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në [REDAKTUAR] 1998, anëtarë të UÇK‐së shkaktuan zhdukjen me forcë të

[REDAKTUAR] në Jabllanicë të komunës së Gjakovës.

 Në [REDAKTUAR] 1998, [REDAKTUAR] u mbajt i ndaluar në kompleksin e

kazermës së UÇK‐së në Jabllanicë.1811 Rreth asaj kohe, familja e [REDAKTUAR]

filloi të pyeste për vendndodhjen e [REDAKTUAR].1812 Anëtarëve të familjes së

[REDAKTUAR] iu tha se ai kishte shkuar në [REDAKTUAR], që sipas tyre

nënkuptonte se ai ishte zhdukur. 1813  Më vonë, [REDAKTUAR], ata folën me

[REDAKTUAR], dy anëtarë të UÇK‐së,1814 të cilët u thanë se [REDAKTUAR] nuk

kishte qenë në Jabllanicë.1815 Anëtarët e familjes së [REDAKTUAR] folën edhe me

[REDAKTUAR],1816 i cili iu tha se [REDAKTUAR] kishte qenë me UÇK‐në deri në

[REDAKTUAR] 1998.1817 [REDAKTUAR] gjithashtu premtoi se do t�i kontaktonte

përsëri për t�iu dhënë informacion të mëtejshëm, por nuk e bëri kurrë këtë. Kur

anëtarë të familjes së [REDAKTUAR] u përpoqën ta takonin sërish, ata nuk u

lejuan dhe rojet u thanë që të shkonin në shtëpi dhe të mos ktheheshin më kurrë

aty.1818

1811 Shih më lart, para. 368 (Pikat 8‐9).
1812 IT‐04‐84bis P00050, f. 48‐49 (4817‐4818), 53 (4822).
1813 IT‐04‐84bis P00050, f. 48‐49 (4817‐4818), 53‐56 (4822‐4825).
1814 IT‐04‐84bis P00050, f. 10‐11 (4776‐4777).
1815 IT‐04‐84bis P00050, f. 10‐12 (4776‐4778), 32‐35 (4801‐4804).
1816 IT‐04‐84bis P00050, f. 13 (4779).
1817 IT‐04‐84bis P00050, f. 17‐18 (4783‐4784).
1818 IT‐04‐84bis P00050, f. 13‐16 (4779‐4782).
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(iii) Drenoc

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që në Drenoc të komunës së Rahovecit, anëtarë të UÇK‐së shkaktuan zhdukjen me

forcë të: (i) [REDAKTUAR], në [REDAKTUAR] 1998; dhe (ii) [REDAKTUAR], në

[REDAKTUAR] 1998.

 [REDAKTUAR] në Drenoc më [REDAKTUAR] 1998 dhe më pas u mbajt i

ndaluar deri më [REDAKTUAR] 1998, ose rreth [REDAKTUAR], kur

[REDAKTUAR] i morën me forcë [REDAKTUAR].1819 Pas mbërritjes në Drenoc,

[REDAKTUAR] iu dorëzua [REDAKTUAR] dhe [REDAKTUAR].1820 Disa ditë pas

arrestimit të tij, familja e tij shkoi në Drenoc për ta kërkuar; anëtarët e UÇK‐së në

Drenoc pranuan që ai ishte atje, por nuk e lanë familjen që ta takonte.1821 Pas një

jave, familja e [REDAKTUAR] shkoi përsëri në Drenoc; asaj iu tha se

[REDAKTUAR]. 1822 [REDAKTUAR]. 1823 Pas kësaj, familja e [REDAKTUAR] nuk

mundi më të kalonte për në Drenoc, sepse anëtarët e UÇK‐së ishin udhëzuar që të

mos e lejonin të kalonte postbllokun.1824 Nga viti 1999 [REDAKTUAR], familja e

[REDAKTUAR] pyeti [REDAKTUAR], 1825  [REDAKTUAR] 1826  dhe

[REDAKTUAR] 1827 për fatin dhe vendndodhjen [REDAKTUAR], por nuk mori

kurrfarë përgjigje. 1828  [REDAKTUAR]. 1829  [REDAKTUAR]. 1830  [REDAKTUAR],

familja e [REDAKTUAR] u takua me [REDAKTUAR] anëtarët e UÇK‐së

1819 Shih më lart, para. 150 (Pikat 2‐3). [REDAKTUAR].
1820 [REDAKTUAR].
1821 [REDAKTUAR].
1822 [REDAKTUAR].
1823 [REDAKTUAR].
1824 [REDAKTUAR].
1825 [REDAKTUAR].
1826 [REDAKTUAR].
1827 [REDAKTUAR].
1828 [REDAKTUAR].
1829 [REDAKTUAR].
1830 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR], të cilët i thanë se nuk dinin asgjë për fatin e [REDAKTUAR].1831

[REDAKTUAR].1832 [REDAKTUAR].1833

 [REDAKTUAR] 1998;1834 pas kësaj date, familja e tij nuk e pa dhe nuk dëgjoi

kurrë më prej tij.1835 [REDAKTUAR] pas zhdukjes së [REDAKTUAR], anëtarë të

UÇK‐së, [REDAKTUAR], lanë të kuptohej se [REDAKTUAR] ishte arrestuar, por nuk

i dhanë asnjë informacion konkret familjes [REDAKTUAR].1836 [REDAKTUAR].1837

Në [REDAKTUAR] 1998, familja e [REDAKTUAR], por nuk mori kurrfarë

përgjigje.1838 Në [REDAKTUAR] 1999, në përgjigje të pyetjeve të [REDAKTUAR] tha

që nuk kishte asnjë informacion konkret lidhur me vendndodhjen e

[REDAKTUAR]. 1839  [REDAKTUAR], familja [REDAKTUAR] kërkoi informacion

[REDAKTUAR] edhe nga [REDAKTUAR]. 1840  [REDAKTUAR], por nuk mori

kurrfarë informacioni të mëtejshëm. 1841  [REDAKTUAR] 1842  [REDAKTUAR], 1843

[REDAKTUAR]. 1844  [REDAKTUAR]. 1845  [REDAKTUAR]; 1846  [REDAKTUAR],

rrethanat e zhdukjes [REDAKTUAR] nuk u qartësuan kurrë.1847

 [REDAKTUAR] u arrestua në [REDAKTUAR] 1998 nga anëtarë të UÇK‐së,

[REDAKTUAR], dhe më pas u mbajt i ndaluar në Drenoc.1848 [REDAKTUAR] pas

1831 [REDAKTUAR].
1832 [REDAKTUAR].
1833 [REDAKTUAR].
1834 Shih më lart, para. 150 (Pikat 2‐3). [REDAKTUAR].
1835 [REDAKTUAR].
1836 [REDAKTUAR].
1837 [REDAKTUAR].
1838 [REDAKTUAR].
1839 [REDAKTUAR].
1840 [REDAKTUAR].
1841 [REDAKTUAR].
1842 [REDAKTUAR].
1843 [REDAKTUAR].
1844 [REDAKTUAR].
1845 [REDAKTUAR].
1846 [REDAKTUAR].
1847 [REDAKTUAR].
1848 Shih më lart, para. 247 (Pikat 4‐5), para. 377 (Pikat 8‐9).
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arrestimit të [REDAKTUAR], familja e tij shkoi në Drenoc për të pyetur për

vendndodhjen e tij; [REDAKTUAR].1849 [REDAKTUAR].1850 [REDAKTUAR] anëtari

i UÇK‐së [REDAKTUAR] tha që [REDAKTUAR] ishte në [REDAKTUAR], por

familja e [REDAKTUAR] e kuptoi këtë si një mënyrë që ata të mos e kërkonin më.1851

[REDAKTUAR]. 1852  [REDAKTUAR]. 1853  [REDAKTUAR]. 1854  [REDAKTUAR]. 1855

Përfundimisht, familja nuk mori asnjë informacion për fatin e [REDAKTUAR].1856

 Anëtarë të UÇK‐së e arrestuan [REDAKTUAR] më [REDAKTUAR] 1998 dhe

e çuan në Drenoc. 1857  Pas kësaj, familja e [REDAKTUAR] shkoi në Drenoc

[REDAKTUAR]. 1858 [REDAKTUAR], kur shkoi në Drenoc për të pyetur për të,

familjes së [REDAKTUAR] iu tha që të kthehej në shtëpi.1859 [REDAKTUAR].1860

[REDAKTUAR]. 1861  [REDAKTUAR], 1862  [REDAKTUAR]. 1863  [REDAKTUAR]. 1864

Rreth [REDAKTUAR] 1998, familja [REDAKTUAR] shkoi për të takuar anëtarin e

UÇK‐së [REDAKTUAR] në Drenoc, për të pyetur për fatin e të afërmit të vet;

[REDAKTUAR] thjesht u tha që do të interesohej për këtë rast. 1865  Në

[REDAKTUAR], familja e [REDAKTUAR] shkoi te [REDAKTUAR] për të pyetur

për fatin e [REDAKTUAR], por nuk mori asnjë informacion të mëtejshëm. 1866

[REDAKTUAR] shkoi edhe në [REDAKTUAR], por nuk u takua me të

1849 [REDAKTUAR].
1850 [REDAKTUAR].
1851 [REDAKTUAR].
1852 [REDAKTUAR].
1853 [REDAKTUAR].
1854 [REDAKTUAR].
1855 [REDAKTUAR].
1856 [REDAKTUAR].
1857 Shih më lart, para. 247 (Pikat 4‐5), para. 378 (Pikat 8‐9).
1858 [REDAKTUAR].
1859 [REDAKTUAR].
1860 [REDAKTUAR].
1861 [REDAKTUAR].
1862 [REDAKTUAR].
1863 [REDAKTUAR].
1864 [REDAKTUAR].
1865 [REDAKTUAR].
1866 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR]. 1867  [REDAKTUAR] kufomës [REDAKTUAR] u gjetën

[REDAKTUAR].1868

(iv) Malishevë

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që rreth 26 apo 27 korrikut 1998, ose pas këtyre datave, anëtarë të UÇK‐së

shkaktuan zhdukjen me forcë të [REDAKTUAR] në Malishevë, komuna e

Malishevës.

 [REDAKTUAR] u mbajt i ndaluar në Drenoc nga 7 qershori 1998 e deri në

transferimin e tij së bashku me të ndaluar të tjerë në burgun e Malishevës më

19 apo 20 korrik 1998, ose rreth këtyre datave.1869 Nga momenti i arrestimit të tij,

familja e [REDAKTUAR] shkoi në Drenoc disa herë. 1870  [REDAKTUAR] i tha

familjes së [REDAKTUAR] që [REDAKTUAR] nuk kishte bërë asgjë të keqe

[REDAKTUAR]. 1871  [REDAKTUAR]. 1872  [REDAKTUAR]. 1873  Më [REDAKTUAR],

anëtari i UÇK‐së [REDAKTUAR] i tha familjes së [REDAKTUAR] që ai nuk ishte

në Drenoc. 1874  [REDAKTUAR]. 1875  [REDAKTUAR] nuk pranuan që familjes së

[REDAKTUAR] t�i jepnin informata të tjera. 1876  [REDAKTUAR], familja e

[REDAKTUAR] u takua me [REDAKTUAR] kërkoi lirimin e [REDAKTUAR]; ai u

përgjigj se zhdukja e [REDAKTUAR] nuk duhej të kishte ndodhur. 1877  Në

[REDAKTUAR], familja e [REDAKTUAR] i kërkoi informacion edhe anëtarit të

1867 [REDAKTUAR].
1868 Shih më lart, para. 378 (Pikat 8‐9). [REDAKTUAR].
1869 Shih më lart, para. 247, 251 (Pikat 4‐5), para. 381 (Pikat 8‐9).
1870 [REDAKTUAR].
1871 [REDAKTUAR].
1872 [REDAKTUAR].
1873 [REDAKTUAR].
1874 [REDAKTUAR].
1875 [REDAKTUAR].
1876 [REDAKTUAR].
1877 [REDAKTUAR].
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UÇK‐së [REDAKTUAR], i cili premtoi se do të interesohej për këtë rast, por më

pas familja nuk mori kurrfarë informacioni prej tij.1878 Në takimin me anëtarët e

UÇK‐së [REDAKTUAR] në [REDAKTUAR], familjes së [REDAKTUAR] iu tha se

kishin fat që ishin gjallë dhe se nuk duhej të flisnin keq për UÇK‐në. 1879

[REDAKTUAR] i tha familjes së [REDAKTUAR] që të dilte nga zyra e tij dhe

refuzoi të jepte shpjegime lidhur me fatin ose vendndodhjen e [REDAKTUAR] kur

familja këmbënguli që do të vazhdonte ta kërkonte [REDAKTUAR]. 1880  Në

[REDAKTUAR], familja e [REDAKTUAR] kërkoi informacion edhe nga

[REDAKTUAR], por nuk iu dha kurrfarë informacioni. 1881 Familja gjithashtu u

përpoq të takohej [REDAKTUAR], por pa sukses.1882 Kufoma e [REDAKTUAR] u

gjet [REDAKTUAR].1883

(v) Zllash

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më 19 prill 1999, ose rreth kësaj date, anëtarë të UÇK‐së shkaktuan zhdukjen

me forcë të [REDAKTUAR] në Zllash të komunës së Prishtinës.

 [REDAKTUAR] u arrestua nga anëtari i UÇK‐së [REDAKTUAR] dhe

afërsisht prej [REDAKTUAR] prillit 1999 u mbajt i ndaluar në një ahur në

kompleksin e ndalimit në Zllash.1884 Rreth [REDAKTUAR] anëtarë të familjes së

[REDAKTUAR] folën me [REDAKTUAR]. 1885  [REDAKTUAR]. 1886  Në një rast u

1878 [REDAKTUAR].
1879 [REDAKTUAR].
1880 [REDAKTUAR].
1881 [REDAKTUAR].
1882 [REDAKTUAR].
1883 Shih më lart, para. 381 (Pikat 8‐9). [REDAKTUAR].
1884 Shih më lart, para. 165 (Pikat 2‐3), para. 267 (Pikat 4‐5).
1885 [REDAKTUAR].
1886 [REDAKTUAR].
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takua me [REDAKTUAR].1887 Familja e [REDAKTUAR] takoi [REDAKTUAR] edhe

[REDAKTUAR] në [REDAKTUAR] tha [REDAKTUAR]. 1888 Në [REDAKTUAR],

anëtari i UÇK‐së [REDAKTUAR] i tha familjes së [REDAKTUAR].1889 Kufoma e

[REDAKTUAR] u gjet [REDAKTUAR].1890

(vi) [REDAKTUAR]

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që më [REDAKTUAR] 1999, ose rreth [REDAKTUAR], anëtarë të UÇK‐së

shkaktuan zhdukjen me forcë të [REDAKTUAR] në [REDAKTUAR] të komunës

së Ferizajt.

 [REDAKTUAR] mbajtën të ndaluar nga anëtarë të UÇK‐së [REDAKTUAR]

nga afërsisht [REDAKTUAR] 1999.1891 [REDAKTUAR] rreth [REDAKTUAR] 1999,

[REDAKTUAR] nuk janë parë kurrë më.1892 Anëtarët e UÇK‐së fshehën fatin e

[REDAKTUAR] dhe nuk bënë asnjë përpjekje për të bërë të njohur vendndodhjen

e tyre. [REDAKTUAR], familja e [REDAKTUAR] i kërkoi informacion anëtarit të

UÇK‐së [REDAKTUAR], 1893  i cili tregoi [REDAKTUAR]. 1894  Anëtari i UÇK‐së

[REDAKTUAR], 1895  u tha anëtarëve të familjes së [REDAKTUAR] se

[REDAKTUAR] ishte marrë për t�u pyetur, sepse dyshohej se ishte bashkëpunëtor,

[REDAKTUAR].1896 Kur [REDAKTUAR] e pyeti me ngulm për vendndodhjen e

[REDAKTUAR] i tha [REDAKTUAR].1897 Anëtarë të familjes shkuan edhe shumë

1887 [REDAKTUAR].
1888 [REDAKTUAR].
1889 [REDAKTUAR].
1890 Shih më lart, para. 395 (Pikat 8‐9). [REDAKTUAR].
1891 Shih më lart, para. 178 (Pikat 2‐3), para. 283 (Pikat 4‐5).
1892 Shih më lart, para. 403 (Pikat 8‐9).
1893 [REDAKTUAR].
1894 [REDAKTUAR].
1895 Shih më lart, para. 403 (Pikat 8‐9).
1896 [REDAKTUAR].
1897 [REDAKTUAR].
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herë të tjera [REDAKTUAR] për të marrë informacion lidhur me vendndodhjen

[REDAKTUAR], por nuk patën sukses.1898

(b) Elementi mendor

 Materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së: (i) qëllimisht u hoqën lirinë

këtyre personave dhe ishin në dijeni se heqja e lirisë do të vijohej nga refuzimi për

të konfirmuar heqjen e lirisë apo për të dhënë informacion lidhur me fatin apo

vendndodhjen e viktimave; ose (ii) qëllimisht refuzuan të jepnin informacion

lidhur me fatin apo vendndodhjen e këtyre personave dhe ishin në dijeni se ky

refuzim ishte paraprirë ose shoqëruar nga heqja e lirisë.1899

(c) Përfundim

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshim i

bazuar mirë se afërsisht midis prillit 1998 dhe marsit 1999, pas arrestimeve ose

rrëmbimeve, si dhe në qendrat e ndalimit ose në lidhje me to, anëtarë të UÇK‐së

shkaktuan zhdukjen me forcë të personave, krim kundër njerëzimit sipas nenit

13(1)(i) të Ligjit.

1898 [REDAKTUAR].
1899 Sa i përket dijenisë për heqjen e lirisë, ose heqjen e qëllimshme të lirisë, shih më lart: para. 140 (Pikat 2‐
3), para. 363, 365 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR]; para. 144 (Pikat 2‐3), para. 368 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR];
para. 151 (Pikat 2‐3), para. 375, 377‐378 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR]; para. 151, 154 (Pikat 2‐3), para. 381
(Pikat 8‐9) [REDAKTUAR]; para. 166 (Pikat 2‐3), para. 395 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR]; para. 179
(Pikat 2‐3), para. 403 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR]. Sa i përket dijenisë për heqjen e lirisë apo refuzimit të
qëllimshëm për të pranuar heqjen e lirisë apo për të dhënë informacion lidhur me fatin ose
vendndodhjen e viktimave, shih: [REDAKTUAR]; IT‐04‐84bis P00050, f. 10‐12 (4776‐4778), 32‐35 (4801‐
4804) ([REDAKTUAR]); [REDAKTUAR].
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6. Pika 2: Përndjekje

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se gjatë kohës që mbulon

Aktakuza, në shumë komuna në Kosovë dhe në rrethin e Kukësit dhe Hasit në

Shqipërinë Veriore, ndaj kundërshtarëve u krye përndjekje mbi baza politike

dhe/ose etnike, krim kundër njerëzimit në bazë të nenit 13(1)(h) të Ligjit. 1900

(a) Elementet materiale

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që përmes krimeve të paraqitura në Pikat 2‐10 dhe veprimeve të tjera të të njëjtës

peshë, anëtarë të UÇK‐së u mohuan rëndë dhe haptazi të drejtat themelore

personave në Kosovë dhe në Shqipërinë Veriore, përfshirë në vendndodhjet e

identifikuara në Pikat e lartpërmendura, çka rezultoi në pasoja diskriminuese.

 Sikurse përcaktohet në Pikat 2‐10, materiali mbështetës tregon se anëtarë të

UÇK‐së kryen krimet e burgosjes/ndalimit arbitrar, 1901  akteve të tjera

çnjerëzore/trajtimit mizor,1902 torturës,1903 vrasjes së paligjshme1904 dhe zhdukjes me

forcë të personave,1905 që përbëjnë mohim të rëndë dhe të hapur të së drejtës për

jetë, të drejtës për të mos u torturuar, apo trajtuar në mënyrë mizore, çnjerëzore

ose degraduese dhe për të mos u ndëshkuar, si dhe të drejtës për liri dhe për të

mos u arrestuar ose ndaluar arbitrarisht.1906

1900 Aktakuza e Rishikuar, para. 57‐58, 174 [68].
1901 Shih më lart, para. 139‐231 (Pikat 2‐3).
1902 Shih më lart, para. 233‐349 (Pikat 4‐5).
1903 Shih më lart, para. 351‐360 (Pikat 6‐7).
1904 Shih më lart, para. 362‐417 (Pikat 8‐9).
1905 Shih më lart, para. 419‐436 (Pika 10).
1906 E drejta për jetën mbrohet nga neni 3 i DUDNJ‐së, neni 6(1) i KNDCP‐së dhe neni 2(1) i KEDNJ‐së.
E drejta për të mos u torturuar, apo trajtuar në mënyrë mizore, çnjerëzore ose degraduese ose për të
mos u ndëshkuar mbrohet nga neni 5 i DUDNJ‐së, neni 7 i KNDCP‐së dhe neni 3 i KEDNJ‐së. E drejta
për liri dhe për të mos arrestuar ose ndaluar arbitrarisht mbrohet nga nenet 3 dhe 9 të DUDNJ‐së, neni 9
i KNDCP‐së dhe neni 5 i KEDNJ‐së.
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 Për më tepër, materiali mbështetës tregon se anëtarë të UÇK‐së morën pjesë

gjithashtu edhe në: (i) përvetësimin e paligjshëm të pronës private dhe/ose

shkatërrimin e paligjshëm të saj; 1907  (ii) procedime, [REDAKTUAR] të

paligjshme; 1908  dhe (iii) masa të tjera kufizuese, të tilla si puna e detyruar, 1909

kontrollimet arbitrare,1910 frikësimi dhe/ose ngacmimi,1911 dhe marrja e deklaratave

dhe pranimeve të fajësisë nën shtrëngim.1912 Këto veprime kryesisht ndodhën në

kontekstin e përgjithshëm të arrestimeve dhe ndalimeve arbitrare, keqtrajtimeve

të rënda dhe vrasjeve, dhe u kryen ndaj personave që ishin viktima të një ose më

shumë prej krimeve të përmendura në Pikat 2‐10, dhe/ose ndaj anëtarëve të

familjeve të tyre. Duke pasur parasysh llojin, rrethanat dhe kohën e kryerjes së

tyre, këto veprime kanë peshë të njëjtë me krimet e renditura në nenin 13 të Ligjit

dhe përbëjnë mohim të hapur dhe të rëndë të së drejtës për pronë private, të drejtës

për gjykim të drejtë, si dhe të mbrojtjes ndaj punës së detyruar, mbrojtjes ndaj

kontrollimeve arbitrare, dhe të të drejtave për liri, respektim të dinjitetit dhe

siguri.1913

1907 Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Malishevë: [REDAKTUAR]. Llapashticë
dhe vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kukës, Shqipëri:
[REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren:
[REDAKTUAR]. Rahovec: [REDAKTUAR].
1908  [REDAKTUAR], shih Cahan, Shqipëri: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], shih Llapashticë dhe vendndodhje në lidhje me të:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kukës, Shqipëri: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR].
1909  Likoc: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR]. Kukës,
Shqipëri: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR]. Rahovec: [REDAKTUAR].
1910 Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Malishevë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe vendndodhje në lidhje me
të: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Novobërdë: [REDAKTUAR].
1911  Malishevë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
Rahovec: [REDAKTUAR]. Novobërdë: [REDAKTUAR].
1912 Jabllanicë: IT‐04‐84bis P00119, f. 4256. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe vendndodhje
në lidhje me të: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kleҫkë: [REDAKTUAR]. Kukës,
Shqipëri: [REDAKTUAR].
1913 E drejta për pronë mbrohet nga neni 17 i DUDNJ‐së dhe nga neni 1 i Protokollit të vitit 1952 të
KEDNJ‐së. E drejta për gjykim të drejtë mbrohet nga neni 10 i DUDNJ‐së, neni 9(3) i KNDCP‐së dhe
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 Materiali mbështetës më tej tregon se veprimet e lartpërmendura kryesisht

shënjestruan dhe patën pasoja mbi serbët, romët, shqiptarët katolikë dhe

shqiptarët me pikëpamje politike që perceptoheshin se ishin kundër UÇK‐së, si

dhe anëtarët e familjeve të personave të tillë, dhe rrjedhimisht shkaktuan pasoja

të diskriminimit faktik kundër tyre.

(b) Elementi mendor

 Materiali mbështetës tregon mënyrën e qëllimshme sesi anëtarë të UÇK‐së

kryen ose u përfshinë në kryerjen e krimeve dhe veprimeve të tjera përndjekëse të

lartpërmendura.

 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se krimet dhe veprimet e tjera

përndjekëse të lartpërmendura u kryen me synimin konkret të diskriminimit për

arsye etnike, fetare dhe/ose politike. Në veçanti, këta persona u vunë në shënjestër

për shkak se: (i) ishin serbë;1914 (ii) ishin romë apo ashkalinj;1915 (iii) ishin të fesë

katolike;1916 (iv) ishin anëtarë apo simpatizues të LDK‐së ose partive të tjera që

perceptoheshin se ishin kundër UÇK‐së;1917 (v) nuk ishin anëtarësuar në UÇK, ose

neni 6(1) i KEDNJ‐së. Ndalimi i punës së detyruar mishërohet në nenin 8(3)(a) të KNDCP‐së dhe nenin
4(2) të KEDNJ‐së. Mbrojtja kundër kontrollimeve arbitrare përfshihet në të drejtën për privatësi dhe
mbrohet nga neni 12 i DUDNJ‐së, neni 17 i KNDCP‐së dhe neni 8 i KEDNJ‐së. Të drejtat për liri dhe
siguri janë të mbrojtura nga neni 9 i KNDCP‐së dhe neni 5(1) i KEDNJ‐së. E drejta për dinjitet mbrohet
nga neni 1 i DUDNJ‐së dhe neni 10(1) i KNDCP‐së.
1914  Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Malishevë: [REDAKTUAR]. Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kleҫkë: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së,
Prizren: [REDAKTUAR]. Ferizaj: [REDAKTUAR]. Konvikti, Gjilan: [REDAKTUAR]. Novobërdë:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1915  Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Kukës, Shqipëri: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. Rahovec: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1916 Kukës, Shqipëri: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR].
1917 Likoc: [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Drenoc: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe
vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR]. Zllash: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Cahan, Shqipëri:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
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nuk e mbështesnin atë;1918 (vi) punonin në atë kohë ose kishin punuar më parë në

punë që perceptoheshin se ishin kundër UÇK‐së;1919 dhe/ose (vii) pretendohej se

bashkëpunonin me autoritetet serbe, ose se kishin miqësi apo kontakte me

serbët.1920

(c) Përfundim

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi në lidhje me kriteret e

lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston dyshim i

bazuar mirë se afërsisht midis prillit 1998 dhe gushtit 1999, në Kosovë dhe në

Shqipërinë Veriore, ku përfshihen edhe vendndodhjet e identifikuara në Pikat 2‐

10, ndaj personave u krye përndjekje për arsye etnike, fetare dhe/ose politike, si

krim kundër njerëzimit në bazë të nenit 13(1)(h) të Ligjit.

7. Kriteret shtesë për krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake më poshtë do të paraqesë konstatimet e

veta në lidhje me kriteret shtesë për krimet kundër njerëzimit dhe krimet e luftës.

1918 Likoc: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Cahan, Shqipëri: [REDAKTUAR]. Kukës,
Shqipëri: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren:
[REDAKTUAR].
1919 Likoc: [REDAKTUAR]. Jabllanicë: [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Kukës, Shqipëri:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së, Prizren: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR].
1920  Likoc: [REDAKTUAR]. Jabllanicë: IT‐04‐84bis P00119, f. 4249‐4250, 4255‐4256, 4265;
[REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Drenoc: [REDAKTUAR]. Malishevë: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe vendndodhje në
lidhje me të: [REDAKTUAR]; [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Zllash: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Cahan, Shqipëri: [REDAKTUAR]. Kukës, Shqipëri: [REDAKTUAR].
[REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e MPB‐së,
Prizren: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR], Prizren: [REDAKTUAR]. Ish‐ndërtesa e stacionit të policisë
në Suharekë: [REDAKTUAR].
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(a) Krime kundër njerëzimit

 Për sa i takon lidhjes ndërmjet incidenteve të paraqitura në Pikat 1, 2, 4, 6, 8

dhe 10 dhe sulmit kundër popullatës civile, konstatimet e bëra në pjesët VI.B.1 deri

VI.B.6 tregojnë se anëtarë të UÇK‐së vunë në shënjestër kategori të veçanta

personash, përkatësisht ata që përfshiheshin brenda përkufizimit të

kundërshtarëve të UÇK‐së1921 në dallim nga personat  e shënjestruar rastësisht.

Vlen të theksohet se incidentet ndodhën gjatë fushatës së dhunës dhe keqtrajtimit

të civilëve që anëtarë të UÇK‐së i konsideronin si kundërshtarë. Rrjedhimisht,

incidentet e përmendura në Pikat 1, 2, 4, 6, 8 dhe 10 ishin pjesë e sulmit kundër

popullatës civile.1922

 Lidhur me dijeninë e kryesve për sulmin kundër popullatës civile, Gjykatësi

i Procedurës Paraprake rikujton se udhëheqja e UÇK‐së kishte ngritur struktura të

policisë dhe zbulimit për identifikimin dhe hetimin e kundërshtarëve. 1923 Disa

kundërshtarë u përmendën me emër në deklaratat e Shtabit të Përgjithshëm të

UÇK‐së, 1924 kurse të tjerë u përfshinë në listat e atyre që pretendohej se ishin

bashkëpunëtorë dhe persona të dyshuar dhe rrjedhimisht u vunë në shënjestër.1925

Për më tepër, komandantët e UÇK‐së që kishin kompetenca për të liruar personat

e ndaluar, vendosën lidhur me lirimin apo mbajtjen e tyre mbi bazën e

informacionit që merrnin nga vartësit e vet të cilët morën pjesë drejtpërdrejtë në

arrestimin dhe/ose ndalimin e personave.1926 Konstatimet e bëra në pjesën VI.C

1921 Shih më lart, para. 126 (Kriteret kontekstuale të krimeve kundër njerëzimit).
1922 Shih më lart, para. 126 (Kriteret kontekstuale të krimeve kundër njerëzimit).
1923 Rreth qershorit 1998, Shtabi i Përgjithshëm i UÇK‐së krijoi drejtorinë e zbulimit G2‐shin, e cila ndër
të tjera, kishte për detyrë të [REDAKTUAR]  dhe të zbulonte [REDAKTUAR] brenda dhe jashtë
ushtrisë. Shih më poshtë, para. 455‐456 (Ndërmarrje e përbashkët kriminale). [REDAKTUAR].
1924 [REDAKTUAR].
1925  [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Drenoc: [REDAKTUAR]. Malishevë:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe
vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR],
Prizren: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1926 [REDAKTUAR].
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lidhur me format e përgjegjësisë penale të pretenduara në Aktakuzë tregojnë se të

dyshuarit kishin dijeni për praktikën e vazhdueshme të dhunës.1927 Për më tepër,

në disa raste, vetë të dyshuarit morën pjesë në arrestimin dhe ndalimin e

kundërshtarëve, 1928  ose ishin të pranishëm në vendndodhjet ku u keqtrajtuan

kundërshtarët.1929 Këto veprime duhet të analizohen brenda kontekstit më të gjerë

të deklaratave publike, rregulloreve, udhëzimeve dhe urdhrave të lëshuara në atë

kohë nga udhëheqja e UÇK‐së, përfshirë të dyshuarit, në të cilat inkurajohej sulmi

ndaj kundërshtarëve. 1930  Rrjedhimisht, kryesit vepruan duke qenë në dijeni të

sulmit kundër popullatës civile.

(b) Krimet e luftës

 Lidhur me statusin e mbrojtur të viktimave në Pikat 3, 5, 7 dhe 9, konstatimet

e bëra në pjesët VI.B.1 deri në VI.B.4 tregojnë se anëtarët e UÇK‐së ushtruan

mbajtje (ndalim arbitrar) 1931  ose pushtet (trajtim mizor, torturë, vrasje e

paligjshme)1932 ndaj viktimave, menjëherë pas rënies së viktimave në duart e tyre.

Rrjedhimisht, në kohën kur u kryen krimet, personat e sulmuar nuk merrnin pjesë

aktive në luftime dhe ishin të mbrojtur nga e drejta humanitare ndërkombëtare

gjatë kohës që u mbajtën të ndaluar apo nën pushtetin e anëtarëve të UÇK‐së.

1927 Shih më poshtë, para. 473 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I), para. 477 (Ndërmarrje kriminale e
përbashkët III), para. 481 (Ndihmë dhe Inkurajim), para. 489, 496, 503, 510 (Përgjegjësia eprore).
1928 [REDAKTUAR].
1929 Shih më poshtë, para. 457, 462, 466, 470 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
1930 Shih më lart, para. 125‐128 (Kriteret kontekstuale të krimeve kundër njerëzimit).
1931 Shih më lart, para. 139‐231(Pikat 2‐3).
1932 Në lidhje me Pikën 5, Shih Likoc: më lart, para. 235. Malishevë: më lart, para. 251. Llapashticë dhe
[REDAKTUAR]: më lart, para. 263. Zllash: më lart, para. 267. [REDAKTUAR]: më lart, para. 303.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 307. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 311. Ish‐ndërtesa e MPB‐së,
Prizren: më lart, para. 315. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 319. [REDAKTUAR], Prizren: më lart,
para. 323. Rahovec: më lart, para. 326. Ferizaj: më lart, para. 330. Ish‐shkolla me konvikt/Konvikti, Gjilan:
më lart, para. 338. Novobërdë: më lart, para. 346. Në lidhje me Pikën 9, shih [REDAKTUAR] (në lidhje
me një rom të paidentifikuar në [REDAKTUAR]); [REDAKTUAR].
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 Për sa i takon lidhjes ndërmjet incidenteve të përfshira në Pikat 3, 5, 7 dhe 9

dhe konfliktit të armatosur jondërkombëtar, konstatimet në pjesët VI.A dhe

VI.B.1 deri në VI.B.4 tregojnë se gjatë periudhës që mbulon Aktakuza, një prej

qëllimeve të UÇK‐së ishte parandalimi i dëmtimit të UÇK‐së prej

kundërshtarëve.1933 Për këtë arsye, arrestimet, ndalimet, aktet e trajtimit mizor dhe

torturës, si dhe vrasjet e paligjshme shpesh u kryen mbi bazën e listave të

personave që dyshoheshin se ishin bashkëpunëtorë apo persona të dyshimtë, ndër

të cilët kryesisht përfshiheshin persona të kombësisë serbe, rome ose ashkali, apo

persona me lidhje të dyshimta, qoftë personale ose profesionale, me autoritetet

apo institucionet serbe1934 që ishin pala kundërshtare e konfliktit të armatosur.1935

Rrjedhimisht, krimet e paraqitura në aktakuzë ndodhën në kontekstin e një

konflikti të armatosur që po zhvillohej ndërmjet forcave serbe dhe UÇK‐së.

 Së fundi, lidhur me dijeninë për rrethanat faktike që vërtetojnë ekzistencën e

konfliktit të armatosur dhe statusin e viktimave, Gjykatësi i Procedurës Paraprake

rikujton konstatimet në pjesët VI.A dhe VI.B.1 deri në VI.B.4, që ndër të tjera

tregojnë: (i) përhapjen e strategjisë dhe mesazheve të UÇK‐së për t�iu kundërvënë

[REDAKTUAR]  që po zhvillonte Serbia kundër UÇK‐së 1936  përmes vënies në

shënjestër të kundërshtarëve; (ii) lëshimin e komunikatave, deklaratave politike

dhe deklaratave që përmbanin informacion për zhvillimin e luftimeve; 1937

(iii) praninë në qendrat e ndalimit të një apo më shumë komandantëve të UÇK‐së

përgjegjës për qendrën përkatëse të ndalimit;1938 (iv) faktin që masat që merreshin

ndaj kundërshtarëve i raportoheshin Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së;1939 dhe

(v) faktin që të ndaluarit shpesh liroheshin apo transferoheshin në varësi të

1933 [REDAKTUAR].
1934 [REDAKTUAR].
1935 Shih më lart, para. 132 (Kriteret kontekstuale të krimeve të luftës).
1936 Shih gjithashtu [REDAKTUAR].
1937 Shih më lart, para. 132 (Kriteret kontekstuale të krimeve të luftës).
1938 [REDAKTUAR].
1939 [REDAKTUAR].
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operacioneve ushtarake të forcave serbe.1940 Rrjedhimisht, anëtarët e UÇK‐së ishin

në dijeni të ekzistencës së konfliktit të armatosur jondërkombëtar që po zhvillohej

dhe e dinin se kundërshtarët që ata arrestuan, ndaluan, vranë apo keqtrajtuan, nuk

merrnin pjesë aktive në luftime, duke qenë se mbaheshin prej UÇK‐së dhe ishin

nën kontrollin e saj.

C. FORMAT E PËRGJEGJËSISË PENALE NË AKTAKUZË

1. Ndërmarrje kriminale e përbashkët I

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja pretendon se të dyshuarit, si anëtarë të një

NKP‐je, kryen krimet e përfshira në Pikat 1‐10.1941

(a) Elementet materiale

(i) Shumësia e personave

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se materiali mbështetës tregon

që një shumësi personash, ndër të cilët z. Thaҫi, z. Veseli, z. Selimi dhe z. Krasniqi,

u përfshinë në krimet e kryera në vendndodhjet e përmendura në Pikat 1‐10.

Persona të tjerë të përfshirë ishin edhe Azem Syla,1942 Lahi Brahimaj,1943 Fatmir

Limaj,1944 Sylejman Selimi,1945 Rrustem Mustafa,1946 Shukri Buja,1947 Latif Gashi,1948

1940 [REDAKTUAR].
1941 Aktakuza e Rishikuar, para. 32‐33, 35‐51, 173.
1942 [REDAKTUAR].
1943 IT‐04‐84bis P00064, f. 5074‐5075; [REDAKTUAR]. Jabllanicë: IT‐04‐84bis P00119, f. 4262, 4264‐4265;
[REDAKTUAR].
1944  [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Kleҫkë:
[REDAKTUAR]. Kukës: [REDAKTUAR].
1945 IT‐05‐87 6D00067, f. 14 (U003‐9097). Likoc: [REDAKTUAR].
1946 [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR].
1947 [REDAKTUAR].
1948 Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]; Llapashticë dhe vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR].
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Sabit Geci,1949 si edhe anëtarë të tjerë të UÇK‐së, ndër të cilët komandantë dhe

zëvendëskomandantë zonash.1950

(ii)  Qëllimi i përbashkët

 Materiali mbështetës gjithashtu tregon se së paku midis marsit 1998 dhe

shtatorit 1999, personat e lartpërmendur kishin qëllimin e përbashkët të marrjes

dhe ushtrimit të kontrollit mbi të gjithë Kosovën 1951  përmes metodave të

paligjshme që përfshinin frikësimin, keqtrajtimin, ushtrimin e dhunës dhe

eliminimin e personave që konsideroheshin si kundërshtarë.1952

 Ky qëllim i përbashkët përfshinte kryerjen e krimeve të përndjekjes,

burgosjes, ndalimit arbitrar, akteve të tjera çnjerëzore, trajtimit mizor, torturës,

vrasjes së paligjshme dhe zhdukjes me forcë të personave. Ekzistenca dhe trajta e

tij dëshmohen nga: (i) deklaratat e hershme publike të UÇK‐së që i paraprijnë

periudhës së akuzave; 1953 (ii) komunikatat dhe deklaratat politike të Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së, 1954  deklaratat publike të anëtarëve të Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së,1955 si dhe publikime të tjera të UÇK‐së,1956 gjatë periudhës

së akuzave; (iii) rregulloret, strukturat, direktivat dhe urdhrat e hartuara, lëshuara

apo miratuara nga të dyshuarit; 1957  (iv) praktika e krimeve të kryera në

1949  [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Cahan: [REDAKTUAR]. Kukës:
[REDAKTUAR].
1950 Likoc: më lart,  para. 235. Llapushnik: më lart, para. 148. Malishevë: më lart, para. 384. Bare dhe
Bajgorë: më lart, para. 161. Zllash: më lart, para. 267. [REDAKTUAR]: më lart, para. 169, 271, 359.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 275. Kleҫkë: më lart, para. 397, 401. [REDAKTUAR]: më lart, para. 403,
434. Cahan: më lart, para. 183, 287. Kukës: më lart, para. 291, 359. [REDAKTUAR]: më lart, para. 299.
[REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 207, 319. [REDAKTUAR]: sipër para. 216. Novobërdë: më lart,
para. 346. [REDAKTUAR]: më lart, para. 413. [REDAKTUAR]: më lart, para. 415.
1951 [REDAKTUAR].
1952 Shih më lart, para. 125 (Kriteret kontekstuale të krimeve kundër njerëzimit).
1953 [REDAKTUAR].
1954 [REDAKTUAR].
1955 [REDAKTUAR]
1956 [REDAKTUAR].
1957 [REDAKTUAR].
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vendndodhjet e përmendura në Pikat 1‐101958; dhe (v) pjesëmarrja personale e të

dyshuarve dhe anëtarëve të tjerë të lartë të UÇK‐së/Qeverisë së Përkohshme të

Kosovës në kryerjen e krimeve.1959

(iii) Kontributi i qenësishëm

a. Z. Thaҫi

 Materiali mbështetës tregon se z. Thaҫi dha kontribut të qenësishëm në

qëllimin e përbashkët të NKP‐së. Z. Thaҫi ishte anëtar themelues i Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së.1960 Afërsisht prej qershorit 1998, z. Thaçi ishte gjithashtu

edhe shef i departamentit të informimit të UÇK‐së 1961 dhe shef i departamentit

politik të UÇK‐së (departamentet njiheshin edhe si [REDAKTUAR]). 1962  Pas

krijimit të Qeverisë së Përkohshme të Kosovës nga fundi i marsit 1999, z. Thaçi u

bë Kryeministër i Kosovës,1963 dhe shërbeu gjithashtu si Kryekomandant i UÇK‐

së.1964 Në këtë cilësi, z. Thaçi: (i) u përfshi drejtpërdrejt  në formulimin, miratimin,

shpërndarjen dhe zbatimin e planeve, politikave dhe praktikave për realizimin e

qëllimit të përbashkët; (ii) mori pjesë personalisht ose ndryshe kontribuoi në

kryerjen e krimeve të përfshira në Pikat 1‐10; (iii) bashkërendoi ose ndryshe

kontribuoi në përpjekjet për të mos u dhënë informata, ose për t�u dhënë informata

të pasakta vëzhguesve ndërkombëtarë dhe publikut lidhur me kryerjen e krimeve

1958 Shih më lart, Pikat 1‐10.
1959 Shih më lart, para. 452. Shih gjithashtu p.sh. Likoc: më lart, para. 235. Llapushnik: më lart, para. 148.
Drenoc: më lart, para. 150, 375, 425. Malishevë: më lart, paragrafët 153, 251, 384, 430. Bare dhe Bajgorë:
më lart, para. 161. Zllash: më lart, para. 267. [REDAKTUAR]: më lart, paragrafët 169, 271, 359.
[REDAKTUAR]: më lart, para. 275. Kleҫkë: më lart, para.175, 279, 359, 397, 401. [REDAKTUAR]: më lart,
paragrafët 403, 434. Cahan: më lart, para. 183, 287. Kukës: më lart, para. 291, 359. [REDAKTUAR]: më
lart, para. 299. [REDAKTUAR], Prizren: më lart, para. 207, 319. [REDAKTUAR]: më lart, para. 216.
Novobërdë: më lart, para. 346. [REDAKTUAR]: më lart, para. 413. [REDAKTUAR]: më lart, para. 415.
1960 [REDAKTUAR].
1961 [REDAKTUAR].
1962 [REDAKTUAR].
1963 [REDAKTUAR] .
1964 [REDAKTUAR].
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të përfshira në Pikat 1‐10; dhe (iv) ndryshe, siguroi informacion dhe mbështetje

politike, logjistike, ushtarake ose financiare për anëtarë të NKP‐së, si edhe

bashkërendoi dhe mbajti lidhjet midis tyre, për realizimin e qëllimit të përbashkët.

 Sa i përket përfshirjes së z. Thaçi në planet, politikat dhe praktikat për

realizimin e qëllimit të përbashkët, materiali mbështetës tregon se pushteti i tij

brenda UÇK‐së ishte i dukshëm dhe se anëtarët e tjerë të Shtabit të Përgjithshëm i

jepnin përparësi z. Thaçi për marrjen e vendimeve. 1965  Ai kishte gjithashtu

kompetencën për të emëruar figurat kyçe qeveritare si dhe për ngritjen në pozitë,

shkarkimin nga detyra, lavdërimin dhe qortimin e anëtarëve të UÇK‐së të

përfshirë në luftime, si dhe marrjen e masave disiplinore kundër tyre ose pushimin

e masave të tilla.1966 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se vendimet e Shtabit

të Përgjithshëm të UÇK‐së merreshin njëzëri dhe anëtarët e tij, ndër të cilët edhe

z. Thaçi, formulonin ose miratonin komunikatat dhe deklaratat publike të UÇK‐

së.1967 Shumë nga këto deklarata, duke përfshirë edhe ato të përmendura më lart,

në mënyrë të përsëritur dhe publikisht bënë thirrje për dhunë ose përkrahën

dhunën ndaj kundërshtarëve,1968 disa prej të cilëve u përmendën konkretisht me

emra dhe u quajtën [REDAKTUAR].1969 Gjithashtu, rreth qershorit 1998, Shtabi i

Përgjithshëm i UÇK‐së themeloi departamentin e shërbimit të zbulimit (i njohur

gjithashtu si [REDAKTUAR]), i cili, ndër të tjera, kishte për detyrë që

[REDAKTUAR] dhe të zbulonte [REDAKTUAR] brenda dhe jashtë radhëve të

ushtrisë.1970 Në korrik 1998, si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, z. Thaçi

miratoi rregulloren e përkohshme të organizimit të jetës së brendshme të ushtrisë

(�Rregullorja e Përkohshme�), ku ndër të tjera thuhej se Policia Ushtarake e UÇK‐

1965 [REDAKTUAR]; IT‐05‐87 6D00067, f. 23 (U003‐9108) (�Ne po bënim luftën. Prania e Hashimit ishte
e rëndësishme për moralin�).
1966 Shih më poshtë, para. 485‐486 (Përgjegjësia eprore).
1967 [REDAKTUAR].
1968 Shih më lart, poshtëshënimet 1953, 1954, 1955, 1956.
1969 [REDAKTUAR].
1970 [REDAKTUAR]; shih më lart, para. 259 (Pikat 4‐5) [REDAKTUAR].
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së [REDAKTUAR]. 1971  Shtabi i përgjithshëm i UÇK‐së, duke përfshirë edhe z.

Thaçi, nuk përkufizoi [REDAKTUAR], duke i hapur kështu derën keqpërdorimit.

Në fakt, Shtabi i Përgjithshëm i UÇK‐së i konsideronte [REDAKTUAR] që

meritonin masa ndëshkuese, ndër të tjera edhe vrasje.1972 Si anëtar i Shtabit të

Përgjithshëm, z. Thaçi më pas informohej për [REDAKTUAR]. 1973  Materiali

mbështetës më tej tregon se në vitet 1998‐1999, dihej nga të gjithë në Kosovë dhe

rrjedhimisht edhe nga z. Thaçi, se personat që akuzoheshin për bashkëpunim me

serbët vriteshin.1974

 Për sa i përket pjesëmarrjes ose kontributit të z. Thaçi në krimet e kryera në

Pikat 1‐10, materiali mbështetës tregon që ai mori pjesë personalisht në krime të

tilla [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]. 1975 [REDAKTUAR]. 1976 [REDAKTUAR]. 1977

[REDAKTUAR], materiali mbështetës tregon se gjatë periudhës që mbulon

Aktakuza, z. Thaçi vizitoi edhe disa vendndodhje të tjera të përmendura në Pikat

1‐10.1978

 Sa i përket kontributit të z. Thaçi në përpjekjet për të mos dhënë informata,

ose për të dhënë informata të pasakta lidhur me kryerjen e krimeve, materiali

mbështetës tregon për të paktën dy raste kur z. Thaçi personalisht dha

informacion të rremë. [REDAKTUAR]. 1979  [REDAKTUAR]. 1980  Materiali

1971 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu [REDAKTUAR].
1972 [REDAKTUAR].
1973 [REDAKTUAR].
1974 [REDAKTUAR].
1975 Drenoc: më lart, para. 150, 375, 425.
1976 [REDAKTUAR]: më lart, para. 169, 271, 359.
1977 [REDAKTUAR].
1978 IT‐05‐87 6D00067, f. 14, 23 (U003‐9097, U003‐9104) (në vitin 1998, z. Thaҫi dhe z. Veseli vizituan
shpesh zonën e Drenocit); [REDAKTUAR]; shih gjithashtu para. 142 (Pikat 2‐3), para. 239 (Pikat 4‐5) dhe
para. 368 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR]; shih gjithashtu para. 153 (Pikat 2‐3), para. 251 (Pikat 4‐5) dhe
para. 380‐384 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR]; shih gjithashtu para. 184 (Pikat 2‐3), para. 291 (Pikat 4‐5) dhe
para. 405 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR].
1979 [REDAKTUAR].
1980 [REDAKTUAR]; shih gjithashtu para. 172 (Pikat 2‐3) dhe para. 275 (Pikat 4‐5) [REDAKTUAR].
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mbështetës tregon edhe për raste të tjera kur z. Thaçi kontribuoi në shpërndarjen

e informacionit të rremë, ose të paplotë në lidhje me aktivitetet e UÇK‐së.1981

 Sa i përket mbështetjes dhe bashkërendimit midis anëtarëve të NKP‐së nga ana

e z. Thaçi, materiali mbështetës tregon se ai: (i) u përpoq të siguronte mbështetje

financiare për UÇK‐në; 1982  (ii) ishte personi kryesor i kontaktit për disa nga

komandantët e zonave;1983 (iii) mbante kontakte të rregullta me zonat operative;1984

dhe (iv) vizitoi shpesh shumë prej vendndodhjeve të përmendura në Pikat 1‐10,

për mbikëqyrjen e organizimit të njësive, mbajtjen e kontakteve dhe sigurimin e

furnizimeve,1985 si dhe për dhënien e informacioneve të tjera, ndër të tjera, edhe

për [REDAKTUAR].1986

b. Z. Veseli

 Materiali mbështetës tregon se z. Veseli dha kontribut të qenësishëm në

realizimin e qëllimit të përbashkët të NKP‐së. Z. Veseli ishte anëtar themelues i

Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së.1987 Së paku nga qershori 1998, z. Veseli ishte

gjithashtu edhe anëtar i drejtorisë politike të UÇK‐së dhe shef i departamentit të

shërbimit të zbulimit.1988 Me krijimin e Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, në

fund të marsit 1999, z. Veseli u caktua si shef i Shërbimit Informativ të Kosovës

(�SHIK�) dhe i raportonte z. Thaçi. 1989  Në këtë cilësi, z. Veseli: (i) u përfshi

drejtpërdrejtë në formulimin, miratimin, shpërndarjen dhe zbatimin e planeve,

politikave dhe praktikave për realizimin e qëllimit të përbashkët; (ii) mori pjesë

1981 [REDAKTUAR].
1982 [REDAKTUAR].
1983 [REDAKTUAR].
1984 [REDAKTUAR].
1985 [REDAKTUAR]; shih më lart, poshtëshënimi 1978.
1986 [REDAKTUAR].
1987 [REDAKTUAR].
1988 [REDAKTUAR].
1989 [REDAKTUAR].
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personalisht, ose ndryshe kontribuoi në kryerjen e krimeve të përfshira në

Pikat 1‐10; dhe (iii) ndryshe, siguroi informacion dhe mbështetje politike,

logjistike, ushtarake ose financiare për anëtarë të NKP‐së, si edhe bashkërendoi

dhe mbajti lidhjet midis tyre, për realizimin e qëllimit të përbashkët.

 Për sa i përket përfshirjes së z. Veseli në planet, politikat dhe praktikat për

realizimin e qëllimit të përbashkët, materiali mbështetës tregon se pushteti i tij

brenda UÇK‐së ishte i dukshëm.1990 Z. Veseli ishte bashkëpunëtor i ngushtë i z.

Thaҫi, 1991  [REDAKTUAR]. 1992  Si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, z.

Veseli miratoi deklaratat publike dhe rregulloret e UÇK‐së të përmendura më

lart.1993 Gjithashtu, z. Veseli mbikëqyrte shërbimet e zbulimit të UÇK‐së, të cilat

kishin për detyrë identifikimin dhe hetimin e kundërshtarëve, ndër të cilët, edhe

bashkëpunëtorët brenda radhëve të UÇK‐së. 1994  [REDAKTUAR], 1995

[REDAKTUAR] shumë të tjerë u përfshinë në listat e bashkëpunëtorëve të

pretenduar.1996 Sektorët e zbulimit të zonave i raportonin drejtpërdrejt z. Veseli për

veprimtarinë e tyre, paralelisht me komandantët e zonave.1997 Në këtë kontekst, z.

Veseli konfirmoi se G2‐shi u përqendrua në [REDAKTUAR] dhe

[REDAKTUAR].1998

 Për sa i përket pjesëmarrjes ose kontributit të z. Veseli në krimet e kryera të

përfshira në Pikat 1‐10, materiali mbështetës tregon se ai personalisht mori pjesë

1990 [REDAKTUAR].
1991 [REDAKTUAR].
1992 [REDAKTUAR].
1993 [REDAKTUAR].
1994 [REDAKTUAR]; [REDAKTUAR].
1995 [REDAKTUAR].
1996  [REDAKTUAR]. Llapushnik: [REDAKTUAR]. Drenoc: [REDAKTUAR]. Malishevë:
[REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]. Llapashticë dhe
vendndodhje në lidhje me të: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR],
Prizren: [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]: [REDAKTUAR].
1997 [REDAKTUAR].
1998 [REDAKTUAR].
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në krime të tilla në lidhje me të paktën tri vendndodhje. [REDAKTUAR]. 1999

[REDAKTUAR].2000 [REDAKTUAR].2001 Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se

gjatë periudhës që mbulon Aktakuza, z. Veseli vizitoi edhe disa vendndodhje të

tjera që përmenden në Pikat 1‐10. 2002

 Për sa i përket mbështetjes dhe bashkërendimit midis anëtarëve të NKP‐së nga

ana e z. Veseli, materiali mbështetës tregon se ai: (i) ishte personi kryesor i

kontaktit për disa nga komandantët e zonave;2003 (ii) shoqëroi z. Thaçi në takime

me palë të treta,2004 ndër të tjera në bisedime me përfaqësues ndërkombëtarë në të

cilat u ngrit çështja e burgosjeve të kryera nga UÇK‐ja2005; dhe (iii) vizitoi shpesh

vendndodhjet e përmendura në Pikat 1‐10, për mbajtjen e kontakteve dhe për

sigurimin e furnizimeve për anëtarët e NKP‐së.2006

c. Z. Selimi

 Materiali mbështetës tregon se z. Selimi dha kontribut të qenësishëm në

qëllimin e përbashkët të NKP‐së. Z. Selimi ishte anëtar themelues i UÇK‐së dhe

pjesëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së gjatë viteve 1997, 1998 dhe në vitin

1999. 2007  Së paku nga marsi 1998, ai ishte shef i drejtorisë operative

[REDAKTUAR], dhe në korrik 1998 kaloi në postin e inspektorit të përgjithshëm

të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së.2008 Në fillim të prillit 1999, z. Selimi u bë

ministër i Rendit Publik i QPK‐së. 2009  Në këtë cilësi, z. Selimi: (i) u përfshi

1999Shih më lart, para. 457. Drenoc: më lart, para. 150 (Pikat 2‐3), më lart, para. 375 (Pikat 8‐9).
2000 Kleçkë: [REDAKTUAR].
2001 Kukës: [REDAKTUAR].
2002 IT‐05‐87 6D00067, f. 14, 23 (U003‐9097, U003‐9104) (në vitin 1998, z. Thaҫi dhe z. Veseli vizituan
shpesh zonën e Drenocit); [REDAKTUAR]; shih gjithashtu para. 142 (Pikat 2‐3), para. 239 (Pikat 4‐5) dhe
para. 368 (Pikat 8‐9) [REDAKTUAR].
2003 [REDAKTUAR].
2004 [REDAKTUAR].
2005 [REDAKTUAR].
2006 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu më lart, para.462.
2007 [REDAKTUAR].
2008 [REDAKTUAR].
2009 [REDAKTUAR].
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drejtpërdrejt në formulimin, miratimin, shpërndarjen dhe zbatimin e planeve,

politikave dhe praktikave për realizimin e qëllimit të përbashkët; (ii) mori pjesë

personalisht ose ndryshe, kontribuoi në kryerjen e krimeve të përfshira në Pikat

1‐10; dhe (iii) ndryshe, siguroi informacion dhe mbështetje politike, logjistike,

ushtarake dhe financiare për anëtarë të NKP‐së, si edhe bashkërendoi dhe mbajti

lidhjet midis tyre, për realizimin e qëllimit të përbashkët.

 Sa i përket përfshirjes së z. Selimi në planet, politikat dhe praktikat për

realizimin e qëllimit të përbashkët, materiali mbështetës tregon sesi anëtar i

Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, z. Selimi miratoi deklaratat publike dhe

rregulloret e UÇK‐së të përmendura më lart. 2010  Ai gjithashtu u përpoq të

konsolidonte njohjen e pushtetit politik të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së.2011

Për më tepër, z. Selimi mori pjesë në formimin e strukturave të zonave,

bashkërendoi midis zonave operative, u përfshi në rekrutimin dhe stërvitjen e

ushtarëve, ishte i pranishëm gjatë emërimit të komandantëve,2012 dhe nënshkroi ose

mori pjesë në vendime të tjera emërimi.2013 Z. Selimi ishte [REDAKTUAR] i pranishëm

në terren, ndër të tjera në zonat e Dukagjinit, Drenicës, Pashtrikut, Nerodimes, Shalës

dhe Llapit.2014 Ai i raportonte Shtabit të Përgjithshëm për çfarë ndodhte në zonat.2015

 Për sa i përket pjesëmarrjes ose kontributit të z. Selimi në krimet e kryera në

Pikat 1‐10, materiali mbështetës tregon se ai personalisht mori pjesë në krime të

tilla [REDAKTUAR]. [REDAKTUAR]. 2016  [REDAKTUAR]. 2017 [REDAKTUAR]. 2018

2010 Shih më lart, para. 454 dhe poshtëshënimet 1953, 1954, 1955, 1956 dhe 1957.
2011 [REDAKTUAR].
2012 [REDAKTUAR].
2013 [REDAKTUAR].
2014 [REDAKTUAR].
2015 [REDAKTUAR].
2016 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu më lart, para. 150 (Pikat 2‐3).
2017 Shih më lart, para. 375 (Pikat 8‐9). [REDAKTUAR].
2018 [REDAKTUAR].
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[REDAKTUAR]. 2019  [REDAKTUAR]. 2020  [REDAKTUAR]. 2021  Materiali mbështetës

gjithashtu tregon se gjatë periudhës së Aktakuzës, z. Selimi [REDAKTUAR], 2022

[REDAKTUAR] vizitoi vendndodhje të tjera të përmendura në Pikat 1‐10.2023 Për

më tepër, z. Selimi mori pjesë në një varg takimesh midis komandantëve të zonave

dhe anëtarëve të Shtabit të Përgjithshëm, në të cilat u lëshuan urdhra për ndalimin

e bashkëpunëtorëve dhe ngritjen e qendrave të ndalimit për atë qëllim. 2024 Këto

udhëzime u zbatuan nga komandantët e zonave.2025

 Për sa i përket mbështetjes së anëtarëve të NKP‐së dhe bashkërendimit midis

tyre, materiali mbështetës tregon se z. Selimi: (i) u përpoq të siguronte mbështetje

financiare për UÇK‐në;2026 (ii) ishte personi kryesor i kontaktit për disa komandantë

të zonave dhe komunikonte rregullisht me zonat operative; 2027 dhe (iii) vizitoi

shpesh shumë prej vendndodhjeve të përmendura në Pikat 1‐10 për mbikëqyrjen

e organizimit të njësive, për mbajtjen e kontakteve dhe sigurimin e furnizimeve,2028

si dhe për dhënien e informacioneve të tjera, ndër të tjera edhe për

[REDAKTUAR].2029

2019 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu para. 169 (Pikat 2‐3), para. 271 (Pikat 4‐5).
2020 [REDAKTUAR].
2021 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu para. 279 (Pikat 4‐5) dhe para. 359 (Pikat 6‐7).
2022 [REDAKTUAR].
2023 [REDAKTUAR]; shih gjithashtu para. 153 (Pikat 2‐3), para. 251 (Pikat 4‐5) dhe para. 380‐384 (Pikat 8‐
9) [REDAKTUAR]; IT‐05‐87 6D00067, f. 14 (U003‐9097) (z. Selimi ishte �çdo herë i pranishëm� në zonën
e Drenicës).
2024 [REDAKTUAR].
2025 [REDAKTUAR].
2026 [REDAKTUAR].
2027 [REDAKTUAR].
2028 [REDAKTUAR]; shih gjithashtu para. 142 (Pikat 2‐3), para. 239 (Pikat 4‐5) dhe para. 368 (Pikat 8‐9)
[REDAKTUAR]. Shih gjithashtu poshtëshënimin 2023.
2029 [REDAKTUAR].
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d. Z. Krasniqi

 Materiali mbështetës tregon se z. Krasniqi dha kontribut të qenësishëm në

qëllimin e përbashkët të NKP‐së. Z. Krasniqi ishte anëtar i Shtabit të Përgjithshëm

të UÇK‐së që nga fundi i vitit 1996 ose fillimi i vitit 1997.2030 Së paku prej qershorit

të vitit 1998, ai ishte zëdhënës i UÇK‐së dhe shef i departamentit për qeverisjen

lokale.2031 Z. Krasniqi ishte gjithashtu pjesë e drejtorisë politike të UÇK‐së2032 që

drejtohej nga z. Thaҫi. 2033  Së paku në nëntor 1998, z. Krasniqi u emërua

zëvendëskomandant i UÇK‐së për mbështetje dhe vazhdoi të ishte një prej

përfaqësuesve politikë të UÇK‐së dhe zëdhënës i saj; në mungesë të komandantit,

ai kryente detyrën e komandantit dhe ushtronte të gjitha kompetencat dhe

funksionet e tij. 2034  Në këtë cilësi, z. Krasniqi: (i) u përfshi drejtpërdrejtë në

formulimin, miratimin, shpërndarjen dhe zbatimin e planeve, politikave dhe

praktikave për realizimin e qëllimit të përbashkët; (ii) mori pjesë personalisht, ose

ndryshe kontribuoi në kryerjen e krimeve të përfshira në Pikat 1‐10;

(iii) bashkërendoi, ose ndryshe kontribuoi në përpjekjet për të mos dhënë

informata, ose për t�u dhënë informata të pasakta vëzhguesve ndërkombëtarë dhe

publikut lidhur me kryerjen e krimeve të përfshira në Pikat 1‐10; dhe (iv) ndryshe,

siguroi informacion dhe mbështetje politike, logjistike, ushtarake dhe financiare

për anëtarë të NKP‐së, si edhe bashkërendoi dhe mbajti lidhjet midis tyre, për

realizimin e qëllimit të përbashkët.

 Sa i përket përfshirjes së z. Krasniqi në planet, politikat dhe praktikat për

realizimin e qëllimit të përbashkët, materiali mbështetës tregon se kjo ishte pjesë

përbërëse e pozitës së z. Krasniqi si zëdhënës i UÇK‐së dhe anëtar i drejtorisë politike

të UÇK‐së. Konkretisht, z. Krasniqi hartoi rregulloret e përkohshme të përmendura

2030 IT‐04‐84 P340, f. 21 (3305); [REDAKTUAR].
2031 [REDAKTUAR].
2032 [REDAKTUAR].
2033 [REDAKTUAR].
2034 [REDAKTUAR].
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më lart2035 dhe ishte gjithashtu përgjegjës për komunikimin me delegacionet vendore

dhe të huaja2036 dhe bërjen publike të politikës së Shtabit të Përgjithshëm. 2037 Me

vendim të Shtabit të Përgjithshëm, vetëm zëdhënësi i UÇK‐së ishte i autorizuar të

bënte të njohura qëndrimet politike të UÇK‐së;2038 ky urdhër iu përcoll komandantëve

të zonave.2039 Si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së dhe zëdhënës i UÇK‐së, z.

Krasniqi mori pjesë në zhvillimin dhe shpërndarjen e politikave të UÇK‐së përmes

hartimit dhe/ose lëshimit të komunikatave dhe deklaratave politike të Shtabit të

Përgjithshëm.2040 [REDAKTUAR]2041 [REDAKTUAR] përdoreshin nga komandantët

e zonave si dokumente politikash që rregullonin organizimin e tyre.2042

 Sa i përket pjesëmarrjes ose kontributit të z. Krasniqi në krimet e përfshira në

Pikat 1‐10, materiali mbështetës tregon se z. Krasniqi personalisht vizitoi një

numër vendesh në zonat e kontrolluara nga UÇK‐ja,  ndër të tjera Likocin,2043

Jabllanicën,2044 Malishevën,2045 Kleҫkën,2046 zonat operative të Shalës dhe Llapit,2047

si dhe Kukësin e Shqipërisë.2048 Krahas kontributit të lartpërmendur, z. Krasniqi

mori pjesë në një varg mbledhjesh midis komandantëve të zonave dhe anëtarëve

të Shtabit të Përgjithshëm në të cilat u lëshuan urdhra për ndalimin e

bashkëpunëtorëve dhe ngritjen e qendrave të ndalimit për atë qëllim. 2049  Këto

udhëzime u zbatuan nga komandantët e zonave.2050

2035 Shih më lart, para. 456. Shih gjithashtu [REDAKTUAR].
2036 [REDAKTUAR].
2037 [REDAKTUAR].
2038 [REDAKTUAR].
2039 [REDAKTUAR].
2040 [REDAKTUAR].
2041 [REDAKTUAR].
2042 [REDAKTUAR].
2043 [REDAKTUAR].
2044 [REDAKTUAR].
2045 [REDAKTUAR].
2046 [REDAKTUAR].
2047 [REDAKTUAR].
2048 [REDAKTUAR].
2049 [REDAKTUAR].
2050 [REDAKTUAR].
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 Për sa i përket kontributit të z. Krasniqi në përpjekjet për të mos dhënë

informata, ose për të dhënë informata të pasakta lidhur me kryerjen e krimeve,

materiali mbështetës tregon se z. Krasniqi u përpoq të përligjte veprimet e UÇK‐

së kundër personave të etiketuar si [REDAKTUAR]. 2051  [REDAKTUAR]. 2052  Z.

Krasniqi gjithashtu deklaroi se [REDAKTUAR].2053 Me gjithë këto deklarata, gjatë

takimeve të drejtpërdrejta me [REDAKTUAR], anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm,

ndër të cilët edhe z. Krasniqi, të cilët njoftoheshin rregullisht për rrëmbimet,

vrasjet dhe kidnapimet e serbëve, si dhe për vrasjet dhe zhdukjet e shqiptarëve,

veçanërisht të anëtarëve të lartë të LDK‐së, në mënyrë të prerë hidhnin poshtë

pretendimet në lidhje me vrasjet e bashkëpunëtorëve.2054

 Sa i përket mbështetjes dhe bashkërendimit midis anëtarëve të NKP‐së nga ana

e z. Krasniqi, materiali mbështetës tregon se ai: (i) ishte personi kryesor i kontaktit

për disa komandantë të zonave, të cilët merrnin urdhra, udhëzime dhe

informacion përmes tij;2055 (ii) mbante kontakte të rregullta me zonat operative,2056

ndër të tjera në lidhje me propozimet e komandantëve për emërime,2057 marrjen e

raporteve për rezultatet e operacioneve, 2058  zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis

komandantëve,2059 dhe lëshimin e urdhrave, përfshirë atyre për masa disiplinore2060

dhe për lirimin e të ndaluarve;2061 dhe (iii) vizitoi shpesh shumë prej vendndodhjeve

të përmendura në Pikat 1‐10 për mbikëqyrjen e organizimit të njësive, mbajtjen e

2051 [REDAKTUAR].
2052 [REDAKTUAR].
2053 [REDAKTUAR].
2054 [REDAKTUAR].
2055 [REDAKTUAR].
2056 [REDAKTUAR].
2057 [REDAKTUAR].
2058 [REDAKTUAR].
2059 [REDAKTUAR].
2060 [REDAKTUAR].
2061 [REDAKTUAR].
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kontakteve dhe sigurimin e furnizimeve,2062 si dhe për dhënien e informacioneve

të tjera, ndër të tjera edhe për [REDAKTUAR].2063

(b) Elementet subjektive

 Materiali mbështetës gjithashtu tregon se të dyshuarit kishin synimin e

përbashkët të kryerjes së krimeve të përfshira në Pikat 1‐10 që ishin pjesë e qëllimit

të përbashkët të NKP‐së. Rrjedhimisht, synimi i tyre duket nga: (i) deklaratat e

vetë të dyshuarve;2064 (ii) deklaratat publike të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së

dhe/ose udhëheqjes së QPK‐së, si dhe rregulloret, strukturat, udhëzuesit dhe

urdhrat e hartuara, lëshuara apo miratuara nga të dyshuarit;2065 dhe (iii) nga sjellja

individuale e tyre përshkruar më lart.2066

(c) Përfundim

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake konstaton se ekziston dyshim i bazuar mirë se të dyshuarit kryen, si

anëtarë të NKP‐së, krimet e përfshira në Pikat 1‐10, brenda kuptimit të

nenit 16(1)(a) të Ligjit.

2. Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët III

 Në Aktakuzën e Rishikuar, ZPS‐ja në alternativë pretendon se, në qoftë se

disa nga krimet e përfshira në Pikat 1‐10 nuk ishin pjesë e NKP‐së së

lartpërmendur, të dyshuarit janë gjithsesi përgjegjës në bazë të nenit 16(1)(a) të

2062 IT‐04‐84bis T675‐T771, f. 681‐685; [REDAKTUAR].
2063 [REDAKTUAR].
2064 [REDAKTUAR].
2065 Shih më lart, para. 454 dhe poshtëshënimet 1953, 1954, 1955, 1956 dhe 1957.
2066 Shih më lart, para. 455‐472.
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Ligjit për kryerjen e tyre, duke qenë se ishte e parashikueshme për ta që krime të

tilla ishin pasojë e mundshme e zbatimit të NKP‐së dhe ata e morën përsipër këtë

rrezik me vullnet të lirë.2067

 Gjykatësi i Procedurës Paraprake e shqyrton këtë formë të përgjegjësisë

penale si alternativë, në rast se disa nga krimet e përfshira në Pikat 1‐10 ishin

jashtë qëllimit të përbashkët të NKP‐së së lartpërmendur. Rrjedhimisht, lidhur me

elementet objektive të kësaj forme përgjegjësie penale, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake u referohet konstatimeve si më lart: se ekzistonte një NKP për marrjen

dhe ushtrimin e kontrollit mbi të gjithë Kosovën, ndër të tjera, përmes frikësimit,

keqtrajtimit, kryerjes së dhunës dhe eliminimit të paligjshëm të kundërshtarëve;

dhe se të dyshuarit ishin pjesë e saj. 2068 Për më tepër, mënyra e organizuar e

zbatimit të NKP‐së, përkatësisht praktikat e frikësimit, ndalimit, keqtrajtimit dhe

vrasjes së kundërshtarëve,2069 i bënë krimet e përmendura në Pikat 1‐10 pasojë

objektivisht të parashikueshme të zbatimit të qëllimit të përbashkët të NKP‐së.

 Lidhur me elementin subjektiv të kësaj forme të përgjegjësisë penale,

Gjykatësi i Procedurës Paraprake më lart konstatoi se të dyshuarit kishin synim të

merrnin pjesë dhe të kontribuonin në realizimin e qëllimit të përbashkët. 2070

Gjithashtu, materiali mbështetës tregon se ishte e parashikueshme për të dyshuarit

që krimet e përfshira në Pikat 1‐10 mund të kryheshin gjatë zbatimit të qëllimit të

përbashkët të NKP‐së. Në veçanti, të dyshuarit: (i) në vazhdimësi dhe publikisht

bënë thirrje për dhunë ose mbështetën dhunën ndaj kundërshtarëve përmes

deklaratave të tyre personale dhe deklaratave publike të udhëheqjes së UÇK‐

së/QPK‐së;2071 dhe (ii) krijuan, mbajtën ose kishin dijeni për struktura të zbulimit

dhe policisë që kishin për detyrë identifikimin, hetimin dhe neutralizimin e

2067 Aktakuza e Rishikuar, para. 34‐35.
2068 Shih më lart, para. 452‐474 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2069 Shih më lart, para. 139‐444 (Pikat 1‐10) dhe para. 455‐472 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2070 Shih më lart, para. 473 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2071 Shih më lart, poshtëshënimet 1953, 1954, 1955, 1956 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
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kundërshtarëve. 2072  Gjithashtu, fakti që të dyshuarit morën me vullnet të lirë

rrezikun se mund të kryheshin krime jashtë qëllimit të përbashkët, mund të

deduktohet edhe nga: (i) dijenia e tyre për dislokimin e rekrutëve të UÇK‐së pa

stërvitje të mjaftueshme ushtarake dhe me njohuri të pakta ose pa kurrfarë

njohurish për detyrimet e së drejtës humanitare ndërkombëtare;2073 (ii) fakti që

ishin të vetëdijshëm se udhëheqja e UÇK‐së nuk kishte dhënë kurrfarë përkufizimi

të qartë për [REDAKTUAR] dhe nuk kishte një procedurë për përcaktimin e një

roli të tillë, çka u hapi rrugën abuzimeve;2074 dhe (iii) fakti që megjithëse dihej prej

tyre dhe prej të gjithëve për krimet kundër kundërshtarëve në Kosovë,2075 ata

mbështetën në vazhdimësi dhunën ndaj kundërshtarëve dhe personalisht morën

pjesë ose kontribuuan në kryerjen e krimeve të përfshira në Pikat 1‐10.2076

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake konstaton se si alternativë e përgjegjësisë së pretenduar të të dyshuarve

në bazë të NKP I, ekziston dyshim i bazuar mirë se z. Thaҫi, z. Veseli, z. Selimi

dhe z. Krasniqi kryen krimet e përfshira në Pikat 1‐10, duke qenë se ishte e

parashikueshme për ta që krime të tilla ishin pasojë e mundshme e zbatimit të

qëllimit të përbashkët të NKP‐së dhe ata e morën përsipër këtë rrezik me vullnet

të lirë, brenda kuptimit të nenit 16(1)(a) të Ligjit.

3. Ndihma dhe inkurajimi

 Gjithashtu dhe si alternativë ndaj përgjegjësisë së pretenduar për kryerje

krimesh, në Aktakuzën e Rishikuar ZPS‐ja pretendon se të dyshuarit janë

2072 Shih më lart, para. 455‐472 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I); [REDAKTUAR].
2073 [REDAKTUAR].
2074 Shih më lart, para. 456 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2075 [REDAKTUAR].
2076 Shih më lart, para. 455‐472 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
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penalisht përgjegjës për ndihmë dhe inkurajim në kryerjen e krimeve të përfshira

në Pikat 1‐10 sipas nenit 16(1)(a) të Ligjit.2077

 Në lidhje me elementet objektive të kësaj forme përgjegjësie penale, materiali

mbështetës tregon se veprimet dhe mosveprimet e të dyshuarve përbënin ndihmë

praktike, inkurajim ose mbështetje morale për kryerjen e krimeve të

lartpërmendura. Në veçanti, të dyshuarit: (i) morën pjesë në formulimin dhe

miratimin e deklaratave publike të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, si edhe të

rregulloreve, strukturave, udhëzimeve dhe urdhrave që synonin kundërshtarët;2078

(ii) personalisht morën pjesë në disa nga krimet e përfshira në Pikat 1‐10;2079 dhe

(iii) vizituan shumë prej vendndodhjeve të përmendura në Pikat 1‐10 si dhe

ofruan forma të ndryshme të ndihmës praktike dhe mbështetjes morale.2080 Duke

qenë se të katër të dyshuarit ishin drejtues të lartë të UÇK‐së dhe anëtarë të Shtabit

të Përgjithshëm të UÇK‐së, me autoritet të njohur gjerësisht,2081 kontributi i tyre i

lartpërmendur ndikoi në masë të konsiderueshme në kryerjen e krimeve.

 Në lidhje me elementin subjektiv të kësaj forme përgjegjësie penale, materiali

mbështetës tregon se të dyshuarit ishin në dijeni të elementeve thelbësore të

krimeve të kryera dhe dinin se sjellja e tyre ndihmoi në kryerjen e tyre.

Konkretisht, këto njohuri të dyshuarit i siguruan nga: (i) pjesëmarrja personale e

tyre në kryerjen e disa prej krimeve, si dhe vizitat e tyre të vendndodhjeve të

përmendura në Pikat 1‐10;2082 (ii) mbështetja e tyre politike, logjistike, financiare

dhe ushtarake për anëtarët e NKP‐së;2083 (iii) raportet që i  dërgoheshin Shtabit të

2077 Aktakuza e Rishikuar, para. 52, 173.
2078 Shih më lart, para. 456, 461, 465, 469 dhe poshtëshënimet 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 (Ndërmarrje
Kriminale e Përbashkët I).
2079 Shih më lart, para. 457, 462, 466, 470 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2080 Shih më lart, para. 459, 463, 467, 472 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2081 Shih më lart, para. 455, 460, 464, 468 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2082 Shih më lart, para. 457, 462, 466, 470 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2083 SITF00243018‐00243022‐ET e rishikuar, f. 3; [REDAKTUAR].
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Përgjithshëm të UÇK‐së dhe kontaktet e rregullta me komandantët e zonave;2084

(iv) takimet me përfaqësuesit ndërkombëtarë; 2085  dhe (v) informacioni i

disponueshëm publikisht.2086

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake konstaton se, gjithashtu dhe si alternativë ndaj përgjegjësisë penale të

pretenduar të të dyshuarve për kryerje krimesh, ekziston dyshim i bazuar mirë se

z. Thaҫi, z. Veseli, z. Selimi dhe z. Krasniqi ndihmuan dhe inkurajuan krimet e

përfshira në Pikat 1‐10, brenda kuptimit të nenit 16(1)(a) të Ligjit.

4. Përgjegjësia eprore

 Gjithashtu dhe si alternativë ndaj formave të përgjegjësisë penale në bazë të

nenit 16(1)(a) të Ligjit, në Aktakuzën e Rishikuar ZPS‐ja pretendon se të dyshuarit

mbajnë përgjegjësi penale si eprorë sipas nenit 16(1)(c) të Ligjit, për të gjitha

krimet e përfshira në Pikat 1‐10.2087

(a) Z. Thaҫi

 Sa i përket marrëdhënies epror‐vartës, Gjykatësi i Procedurës Paraprake

rikujton se materiali mbështetës tregon që z. Thaçi ishte një nga anëtarët themelues

të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së2088 dhe e pati këtë rol gjatë gjithë periudhës

së Aktakuzës.2089 Shtabi i Përgjithshëm ishte organ që përfshinte një numër mjaft

të kufizuar anëtarësh dhe funksiononte mbi bazën e ndarjes së detyrave dhe

2084 [REDAKTUAR].
2085 [REDAKTUAR].
2086 [REDAKTUAR].
2087 Aktakuza e Rishikuar, para. 53‐55, 173, 174 [68].
2088 [REDAKTUAR].
2089 [REDAKTUAR].
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përgjegjësive midis anëtarëve të vet.2090 Afërsisht, nga qershori i 1998, z. Thaçi u

bë gjithashtu shef i departamentit të informimit të UÇK‐së 2091  dhe shef i

departamentit politik të UÇK‐së. 2092  Në bazë të Rregullores së Disiplinës të

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (Rregullorja Disiplinore e UÇK‐së), shefat e

departamenteve në thelb kishin të njëjtat kompetenca si komandantët e rangut më

të lartë. 2093  Me krijimin e QPK‐së nga fundi i marsit 1999, z. Thaçi u bë

Kryeministër pas miratimit prej komandantëve të zonave.2094 Si Kryeministër, z.

Thaçi gjithashtu ishte edhe Kryekomandanti i UÇK‐së 2095  dhe në këtë cilësi

nënshkroi Zotimin e UÇK‐së më 21 qershor 1999.2096

 Materiali mbështetës tregon sesi shef i dy drejtorive, në bazë të  Rregullores

Disiplinore të UÇK‐së z. Thaçi kishte zyrtarisht kompetencë, ndër të tjera, për

lavdërime, ngritje në pozitë, qortime, vërejtje, masa disiplinore (duke përfshirë

ndalimin disiplinor deri në 25 ditë) dhe shfuqizimin e tyre, ose shkarkimin nga

detyra të luftëtarëve të UÇK‐së.2097 Ndër shembuj të tjerë të kompetencave që

ushtronte z. Thaçi në rolet e tij ndryshme gjatë periudhës së Aktakuzës,

përfshihen: (i) udhëheqja e procesit të hyrjes së rekrutëve të UÇK‐së në Kosovë në

pranverë të vitit 1998; 2098  (ii) pritja dhe dislokimi i rekrutëve në pozicione të

caktuara; 2099 (iii) lëshimi i udhëzimeve për komandantët, në emër të Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së, lidhur me çështje operative (si për shembull

bashkërendimi i vijave për furnizim me armë dhe municione),2100 ose çështje të

2090 [REDAKTUAR].
2091 [REDAKTUAR].
2092 [REDAKTUAR].
2093 [REDAKTUAR].
2094 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu [REDAKTUAR].
2095 [REDAKTUAR].
2096 [REDAKTUAR]. Shih gjithashtu më lart, para. 134 (Kriteret kontekstuale të krimeve të luftës).
2097 [REDAKTUAR].
2098 [REDAKTUAR].
2099 [REDAKTUAR].
2100 [REDAKTUAR].
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tjera civile dhe administrative;2101 (iv) ndërhyrja e tij, së bashku me anëtarë të tjerë

të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis

komandantëve lidhur me ndarjen e zonave të përgjegjësisë;2102 dhe (v) pjesëmarrja

e tij në emërimin e komandantëve.2103 Materiali mbështetës gjithashtu tregon se

pushteti udhëheqës i z. Thaçi brenda UÇK‐së ishte i dukshëm dhe se anëtarët e

tjerë të Shtabit të Përgjithshëm i jepnin përparësi zotit Thaçi për marrjen e

vendimeve.2104

 Sipas materialit mbështetës, si Kryeministër, z. Thaçi kishte kompetencë,

ndër të tjera, të emëronte personat kyç të qeverisë,2105 si për shembull ministrin e

Mbrojtjes (që i raportonte drejtpërsëdrejti Kryeministrit),2106 kryeshefin e Shtabit

të UÇK‐së, 2107 komandantin e Gardës Kombëtare, 2108 dhe shefin e Shërbimit të

Zbulimit (që i raportonte drejtpërsëdrejti Kryeministrit).2109

 Kjo tregon që z. Thaçi kishte aftësinë materiale të parandalonte kryerjen e

krimeve dhe t�i ndëshkonte vartësit e tij në kohën e kryerjes së krimeve. Bazuar në

sa më lart, rrjedh që gjatë periudhës përkatëse që lidhet me akuzat, ekzistonte

marrëdhënie epror‐vartës ndërmjet z. Thaçi dhe anëtarëve të UÇK‐së në

vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e Rishikuar.

2101 [REDAKTUAR].
2102 [REDAKTUAR].
2103 [REDAKTUAR].
2104 [REDAKTUAR]; IT‐05‐87 6D00067, f. 23 (U003‐9108) (�Ne po bënim luftën. Prania e Hashimit ishte
e rëndësishme për moralin�).
2105 [REDAKTUAR].
2106 [REDAKTUAR].
2107 [REDAKTUAR].
2108 [REDAKTUAR].
2109 [REDAKTUAR].

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/221 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



 

KSC‐BC‐2020‐06 221 26 tetor 2020

 Sa u përket krimeve të kryera, Gjykatësi i Procedurës Paraprake u referohet

konstatimeve të tij lidhur me krimet e paraqitura në Pikat 1‐10, të kryera nga

vartësit e z. Thaçi.2110

 Sa i përket njohurisë së z. Thaçi, materiali mbështetës tregon se ai ishte i

pranishëm në një numër vendndodhjesh ku u kryen krimet e paraqitura në

aktakuzë, përfshirë në kohët e pretenduara në Aktakuzën e Rishikuar. 2111  Ai

gjithashtu ishte dëshmitar i keqtrajtimeve të viktimave nga anëtarë të UÇK‐së në

ato vendndodhje.2112 Z. Thaçi informohej edhe nga burime të tjera. Për shembull,

si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së dhe si kryekomandant, z. Thaçi

takohej me komandantët e zonave operative në terren.2113 Raportet i dërgoheshin

edhe Shtabit të Përgjithshëm, përfshirë z. Thaçi, dhe komunikohej rregullisht me

komandantët e zonave.2114 Bazuar në materialin mbështetës, gjatë periudhës së

Aktakuzës z. Thaçi pati disa mbledhje me përfaqësuesit e komunitetit

ndërkombëtar, në të cilat u informua shprehimisht për krimet e kryera apo që

kryheshin nga anëtarë të UÇK‐së.2115 Për më tepër, z. Thaçi dhe anëtarë të tjerë të

lartë të UÇK‐së, në veçanti anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm, kishin në

dispozicion mjete të komunikimit, si për shembull korrierë, radiolidhje dhe

telefona satelitorë, çka i mundësonte z. Thaçi kontakt të përditshëm me anëtarët e

UÇK‐së në zonat operative. 2116  E gjithë kjo ndodhi në një kontekst kur dihej

gjerësisht për keqtrajtimet e civilëve të kryera nga anëtarë të UÇK‐së gjatë

2110 Shih më lart, para. 139‐231 (Pikat 2‐3), para. 233‐349 (Pikat 4‐5), para. 351‐360 (Pikat 6‐7), para. 362‐
417 (Pikat 8‐9), para. 419‐436 (Pikat 10) dhe para. 438‐444 (Pika 1).
2111 Likoc: [REDAKTUAR]; zona e gjerë operative e Drenicës: IT‐05‐87 6D00067, f. 14, 21, 23 (U003‐9097,
U003‐9104, U003‐9106); Jabllanicë: [REDAKTUAR]; Drenoc: [REDAKTUAR]; Malishevë:
[REDAKTUAR]; Kleçkë: [REDAKTUAR]; Bare dhe Bajgorë: [REDAKTUAR]; zonat operative të Shalës
dhe Llapit: [REDAKTUAR]; Kukës: [REDAKTUAR]; Rahovec: [REDAKTUAR].
2112 Shih më lart, para. 271 (Pikat 4‐5), para. 457 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët).
2113 [REDAKTUAR].
2114 [REDAKTUAR].
2115 [REDAKTUAR].
2116 [REDAKTUAR].
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periudhës së aktakuzës, përfshirë për rrëmbimet, ndalimet, rrahjet dhe vrasjet.2117

Nga kjo rrjedh se z. Thaçi dinte ose kishte arsye të dinte se vartësit e tij ishin në

prag të kryerjes së krimeve të paraqitura në aktakuzë, ose i kishin kryer ato.

 Në lidhje me mosmarrjen e masave të nevojshme dhe të arsyeshme prej z.

Thaçi, materiali mbështetës tregon se në cilësinë e tij si anëtar i Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së, shef i departamentit të Informimit, shef i departamentit

politik, Kryeministër dhe Kryekomandant i UÇK‐së, z. Thaçi kishte detyrën e

parandalimit të kryerjes së krimeve në vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e

Rishikuar, si dhe detyrën e ndëshkimit të vartësve të tij për krimet e kryera prej

tyre gjatë periudhës që lidhet me akuzat. Megjithatë, në materialin mbështetës nuk

ka asgjë që të tregojë se z. Thaçi mori masat e nevojshme dhe të arsyeshme në

përmbushje të detyrave të tij si epror. Përkundrazi, në disa raste z. Thaçi miratoi

veprimet e vartësve të tij përmes pranisë së tij në vendin e ngjarjes dhe mosmarrjes

së masave kur ishte dëshmitar i keqtrajtimit të viktimave prej anëtarëve të UÇK‐

së.2118

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake konstaton se, si alternativë ndaj formave të përgjegjësisë sipas

nenit 16(1)(a)të Ligjit, ekziston dyshim i bazuar mirë se z. Thaçi mban përgjegjësi

penale si epror, brenda kuptimit të nenit 16(1)(c) të Ligjit, për krimet kundër

njerëzimit dhe krimet e luftës të përfshira në Pikat 1‐10, sikurse konfirmohet në

këtë vendim.

(b) Z. Veseli

 Sa i përket marrëdhënies epror‐vartës, Gjykatësi i Procedurës Paraprake rikujton

se materiali mbështetës tregon që z. Veseli ishte një nga anëtarët themelues të

2117 [REDAKTUAR].
2118 Shih më lart para. 271 (Pikat 4‐5), para. 457 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët); [REDAKTUAR].
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Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së2119 dhe anëtar i drejtorisë politike të UÇK‐së

[REDAKTUAR].2120 Midis së paku qershorit 1998 dhe marsit 1999, ai ishte drejtor i

G2‐shit [REDAKTUAR], kurse në fund të marsit 1999, me krijimin e QPK‐së, ai u

bë shef i SHIK‐ut.2121 Në këtë post z. Veseli u emërua nga z. Thaçi,2122 të cilit edhe i

raportonte. 2123  Në bazë të Rregullores Disiplinore të UÇK‐së, shefat e

departamenteve/drejtorive kishin në thelb të njëjtat kompetenca si komandantët e

rangut më të lartë.2124

 Sipas materialit mbështetës, si shef i një drejtorie, në bazë të Rregullores

Disiplinore të UÇK‐së z. Veseli zyrtarisht kishte kompetencë, ndër të tjera, për

lavdërime, ngritje në pozitë, qortime, vërejtje, masa disiplinore (duke përfshirë

ndalimin disiplinor deri në 25 ditë) dhe shfuqizimin e tyre, ose shkarkimin nga

detyra të luftëtarëve të UÇK‐së.2125 Ndër shembuj të tjerë të kompetencave që

ushtronte z. Veseli në rolet e tij ndryshme gjatë periudhës së aktakuzës,

përfshihen: (i) udhëheqja e procesit të hyrjes së rekrutëve të UÇK‐së në Kosovë në

pranverë të vitit 1998; 2126  (ii) pritja dhe dislokimi i rekrutëve në pozicione të

caktuara;2127 (iii) kryerja e hetimeve;2128 (iv) ndërhyrja e tij, së bashku me anëtarë të

tjerë të Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis

komandantëve lidhur me ndarjen e zonave të përgjegjësisë;2129 (v) transferimi2130

dhe lirimi2131 i një të ndaluari; dhe (vi) trajtimi i një kërkese për masë disiplinore

2119 [REDAKTUAR].
2120 [REDAKTUAR].
2121 [REDAKTUAR].
2122 [REDAKTUAR].
2123 [REDAKTUAR].
2124 [REDAKTUAR].
2125 [REDAKTUAR].
2126 [REDAKTUAR].
2127 [REDAKTUAR].
2128 [REDAKTUAR].
2129 [REDAKTUAR].
2130 [REDAKTUAR].
2131 [REDAKTUAR].
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kundër Ramush Haradinajt për mënyrën e trajtimit të ushtarëve të vet. 2132

Materiali mbështetës gjithashtu tregon sesi anëtar i udhëheqjes kryesore, z. Veseli

kishte pushtet dhe emër brenda UÇK‐së.2133

 Kjo tregon se z. Veseli kishte aftësinë materiale të parandalonte kryerjen e

krimeve dhe t�i ndëshkonte vartësit e tij në kohën e kryerjes së krimeve. Bazuar në

sa më lart, rrjedh që gjatë periudhës përkatëse që lidhet me akuzat, ekzistonte

marrëdhënie epror‐vartës ndërmjet z. Veseli dhe anëtarëve të UÇK‐së në

vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e Rishikuar.

 Sa u përket krimeve të kryera, Gjykatësi i Procedurës Paraprake u referohet

konstatimeve të tij lidhur me krimet e paraqitura në Pikat 1‐10, të kryera nga

vartësit e z. Veseli.2134

 Sa i përket njohurisë së z. Veseli, materiali mbështetës tregon se ai ishte i

pranishëm në një numër vendndodhjesh ku u kryen krimet e paraqitura në

aktakuzë, përfshirë në kohët e pretenduara në Aktakuzën e Rishikuar. 2135  Ai

gjithashtu ishte dëshmitar i keqtrajtimeve të viktimave nga anëtarë të UÇK‐së në

ato vendndodhje.2136 Z. Veseli informohej edhe nga burime të tjera. Për shembull,

si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, z. Veseli takohej me komandantët e

zonave operative në terren. 2137  Raportet i dërgoheshin edhe Shtabit të

Përgjithshëm, përfshirë z. Veseli, dhe komunikohej rregullisht me komandantët e

zonave.2138 Në veçanti, si shef i departamentit të shërbimit të zbulimit, z. Veseli, së

2132 [REDAKTUAR].
2133 [REDAKTUAR].
2134 Shih më lart, para. 139‐231 (Pikat 2‐3), para. 233‐349 (Pikat 4‐5), para. 351‐360 (Pikat 6‐7), para. 362‐
417 (Pikat 8‐9), para. 419‐436 (Pikat 10) dhe para. 438‐444 (Pika 1).
2135 Likoc: [REDAKTUAR]; zona e gjerë operative e Drenicës: IT‐05‐87 6D00067, f. 14 (U003‐9097);
Jabllanicë: [REDAKTUAR]; Drenoc: [REDAKTUAR]; Malishevë: [REDAKTUAR]; Kleçkë:
[REDAKTUAR]; Kukës: [REDAKTUAR]; Rahovec: [REDAKTUAR].
2136 Shih më lart, para. 175 (Pikat 2‐3), para. 291 (Pikat 4‐5) dhe para. 462 (Ndërmarrje Kriminale e
Përbashkët I).
2137 [REDAKTUAR].
2138 [REDAKTUAR].
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bashku me anëtarë të tjerë të Shtabit të Përgjithshëm, kishte qasje në informacion

në lidhje me identifikimin e kundërshtarëve që vinte drejtpërsëdrejti nga personeli

i zonave operative.2139 Gjithashtu, në korrik 1998, z. Veseli, së bashku me z. Thaçi,

mori pjesë në një mbledhje me përfaqësuesit e komunitetit ndërkombëtar, në të

cilën u informua shprehimisht për krimet e kryera apo që kryheshin nga anëtarë

të UÇK‐së.2140 Në përgjithësi, si anëtar me pozitë të lartë i UÇK‐së, z. Veseli kishte

në dispozicion mjete komunikimi, si për shembull korrierë, radiolidhje dhe

telefona satelitorë, çka i mundësonte kontakt të përditshëm me anëtarët e UÇK‐së

në zonat operative.2141 E gjithë kjo ndodhi në një kontekst kur dihej gjerësisht për

keqtrajtimet e civilëve të kryera nga anëtarë të UÇK‐së gjatë periudhës së

aktakuzës, përfshirë për rrëmbimet, ndalimet, rrahjet dhe vrasjet. 2142  Nga kjo

rrjedh se z. Veseli dinte ose kishte arsye të dinte se vartësit e tij ishin në prag të

kryerjes së krimeve të paraqitura në aktakuzë, ose i kishin kryer ato.

 Në lidhje me mosmarrjen e masave të nevojshme dhe të arsyeshme prej z.

Veseli, materiali mbështetës tregon se në cilësinë e tij si anëtar i Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së, anëtar i drejtorisë politike të UÇK‐së dhe shef i

departamentit të shërbimit të zbulimit, z. Veseli kishte detyrën e parandalimit të

kryerjes së krimeve në vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e Rishikuar, si dhe

detyrën e ndëshkimit të vartësve të tij për krimet e kryera prej tyre gjatë periudhës

që lidhet me akuzat. Megjithatë, në materialin mbështetës nuk ka asgjë që të

tregojë se z. Veseli mori masat e nevojshme dhe të arsyeshme në përmbushje të

detyrave të tij si epror. Përkundrazi, në disa raste, z. Veseli miratoi veprimet e

2139 [REDAKTUAR].
2140 [REDAKTUAR].
2141 [REDAKTUAR].
2142 [REDAKTUAR].
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vartësve të tij me praninë e tij në vendin e ngjarjes dhe mosmarrjen e masave kur

ishte dëshmitar i keqtrajtimit të viktimave prej anëtarëve të UÇK‐së.2143

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake konstaton se, si alternativë ndaj formave të përgjegjësisë sipas

nenit 16(1)(a)të Ligjit, ekziston dyshim i bazuar mirë se z. Veseli mban përgjegjësi

penale si epror, brenda kuptimit të nenit 16(1)(c) të Ligjit, për krimet kundër

njerëzimit dhe krimet e luftës të përfshira në Pikat 1‐10, sikurse konfirmohet në

këtë vendim.

(c) Z. Selimi

 Sa i përket marrëdhënies epror‐vartës, Gjykatësi i Procedurës Paraprake rikujton

se materiali mbështetës tregon që z. Selimi ishte një nga anëtarët themelues të

Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së dhe pati këtë rol gjatë gjithë vitit 1998 si dhe në

vitin 1999.2144 Afërsisht në mars 1998, z. Selimi u bë shef i G3‐shit,2145 kurse nga

korriku 1998 ishte inspektor i përgjithshëm i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së.2146

Në fillim të prillit 1999, z. Thaçi emëroi z. Selimi ministër të Rendit Publik të QPK‐

së. 2147  Në bazë të Rregullores Disiplinore të UÇK‐së, shefat e

departamenteve/drejtorive në thelb kishin të njëjtat kompetenca si komandantët e

rangut më të lartë.2148 Gjithashtu, si inspektor i përgjithshëm, z. Selimi kishte për

detyrë të vlerësonte gatishmërinë e njësive të UÇK‐së në aspektin operativ, si dhe

të vlerësonte nëse mungonte disiplina, në ç�rast i informonte komandantët

2143 Shih më lart, para. 175 (Pikat 2‐3), para. 291 (Pikat 4‐5) dhe para. 462 (Ndërmarrje Kriminale e
Përbashkët I). [REDAKTUAR].
2144 [REDAKTUAR].
2145 [REDAKTUAR].
2146 [REDAKTUAR].
2147 [REDAKTUAR].
2148 [REDAKTUAR].
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përgjegjës.2149 Përgjithësisht, z. Selimi konsiderohej gjithmonë person me pushtet

brenda UÇK‐së2150 i cili vizitoi më së shpeshti komandantët në terren,2151 si dhe një

nga anëtarët e paktë të Shtabit të Përgjithshëm që mbeti në Kosovë deri në fund të

konfliktit të armatosur, ndërkohë që shumica e tyre ishin në Shqipëri.2152

 Sipas materialit mbështetës, si shef i një drejtorie, në bazë të Rregullores

Disiplinore të UÇK‐së z. Selimi zyrtarisht kishte kompetencë, ndër të tjera, për

lavdërime, ngritje në pozitë, qortime, vërejtje, masa disiplinore (duke përfshirë

ndalimin disiplinor deri në 25 ditë) dhe shfuqizimin e tyre, ose shkarkimin nga

detyra të luftëtarëve të UÇK‐së. 2153  Ndër shembuj të tjerë të kompetencave që

ushtronte z. Selimi në rolet e tij të ndryshme gjatë periudhës së Aktakuzës,

përfshihen: (i) dislokimi i rekrutëve të UÇK‐së;2154 (ii) pjesëmarrja në emërimin e

komandantëve të zonave; 2155 (iii) përfshirja në hetimin e rasteve disiplinore; 2156

(iv) gjetja e arsyeve për arrestimin dhe çarmatimin e personave;2157 dhe (v) marrja

e vendimeve për lirimin e të ndaluarve.2158

 Kjo tregon që z. Selimi kishte aftësinë materiale të parandalonte kryerjen e

krimeve dhe t�i ndëshkonte vartësit e tij në kohën e kryerjes së krimeve. Bazuar në

sa më lart, rrjedh që gjatë periudhës përkatëse që lidhet me akuzat, ekzistonte

marrëdhënie epror‐vartës ndërmjet z. Selimi dhe anëtarëve të UÇK‐së në

vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e Rishikuar.

2149 [REDAKTUAR].
2150 [REDAKTUAR].
2151 [REDAKTUAR].
2152 [REDAKTUAR].
2153 [REDAKTUAR].
2154 [REDAKTUAR].
2155 [REDAKTUAR].
2156 [REDAKTUAR].
2157 [REDAKTUAR].
2158 [REDAKTUAR].
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 Sa u përket krimeve të kryera, Gjykatësi i Procedurës Paraprake u referohet

konstatimeve të tij lidhur me krimet e përfshira në Pikat 1‐10, të kryera nga

vartësit e z. Selimi.2159

 Në lidhje me njohurinë së z. Selimi, materiali mbështetës tregon se ai ishte i

pranishëm në një numër vendndodhjesh ku u kryen krimet e paraqitura në

aktakuzë, duke përfshirë në kohët e pretenduara në Aktakuzën e Rishikuar.2160 Në

fakt, z. Selimi [REDAKTUAR] ishte i pranishëm në terren, ndër të tjera në zonat e

Dukagjinit, Drenicës, Pashtrikut, Nerodimes, Shalës dhe Llapit.2161 Z. Selimi pranoi

vetë që e dinte se persona që nuk ishin luftëtarë, ishin ndaluar prej anëtarëve të

UÇK‐së së paku para 28 nëntorit 1998, por nuk e dinte vendin e saktë të

ndalimit.2162 Ai gjithashtu ishte dëshmitar i keqtrajtimeve të viktimave nga anëtarë

të UÇK‐së, ose miratoi keqtrajtime të tilla përmes pjesëmarrjes së tij në marrjen në

pyetje të viktimave. 2163  Z. Selimi informohej edhe nga burime të tjera. Për

shembull, si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së, z. Selimi takohej me

komandantët e zonave operative në terren.2164 Raportet i dërgoheshin edhe Shtabit

të Përgjithshëm të UÇK‐së, përfshirë z. Selimi, dhe komunikohej rregullisht me

komandantët e zonave.2165 Përgjithësisht, si anëtar me pozitë të lartë i UÇK‐së dhe

anëtar i Shtabit të Përgjithshëm, ai kishte në dispozicion mjete të komunikimit, si

për shembull korrierë, radiolidhje dhe telefona satelitorë, çka i mundësonte të

komunikonte me anëtarët e UÇK‐së në zonat operative.2166 Të gjitha këto ndodhën

2159 Shih më lart, para. 139‐231 (Pikat 2‐3), para. 233‐349 (Pikat 4‐5), para. 351‐360 Pikat 6‐7), para. 362‐
417 (Pikat 8‐9), para. 419‐436 (Pikat 10) dhe para. 438‐444 (Pika 1).
2160 Likoc: [REDAKTUAR]; zona e gjerë operative e Drenicës: IT‐05‐87 6D00067, f. 14 (U003‐9097);
Jabllanicë: [REDAKTUAR]; Drenoc: [REDAKTUAR]; Kleçkë: [REDAKTUAR]; Bare dhe Bajgorë:
[REDAKTUAR]; zonat operative të Shalës dhe Llapit: [REDAKTUAR]; Rahovec: [REDAKTUAR].
2161 [REDAKTUAR].
2162 [REDAKTUAR].
2163 Shih më lart, para. 271, 279 (Pikat 4‐5), para. 359 (Pikat 6‐7), para. 466 (Ndërmarrje Kriminale e
Përbashkët I).
2164 [REDAKTUAR].
2165 [REDAKTUAR].
2166 [REDAKTUAR].
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në një kontekst kur dihej gjerësisht për keqtrajtimet e civilëve të kryera nga anëtarë

të UÇK‐së gjatë periudhës së Aktakuzës, përfshirë për rrëmbimet, ndalimet,

rrahjet dhe vrasjet.2167 Nga kjo rrjedh se z. Selimi dinte ose kishte arsye të dinte se

vartësit e tij ishin në prag të kryerjes së krimeve të paraqitura në aktakuzë, ose i

kishin kryer ato.

 Në lidhje me mosmarrjen e masave të nevojshme dhe të arsyeshme prej z.

Selimi, materiali mbështetës tregon se në cilësinë e tij si anëtar i Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së, shef i drejtorisë operative, inspektor i përgjithshëm dhe

ministër i Rendit Publik, z. Selimi kishte detyrën e parandalimit të kryerjes së

krimeve në vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e Rishikuar, si dhe detyrën e

ndëshkimit të vartësve të tij për krimet e kryera prej tyre gjatë periudhës që lidhet

me akuzat. Megjithatë, në materialin mbështetës nuk ka asgjë që të tregojë se z.

Selimi mori masat e nevojshme dhe të arsyeshme në përmbushje të detyrave të tij

si epror. Përkundrazi, në disa raste, z. Selimi miratoi veprimet e vartësve të tij me

praninë e tij në vendin e ngjarjes, pjesëmarrjen në marrjen në pyetje dhe

mosmarrjen e masave kur ishte dëshmitar i keqtrajtimit të viktimave prej

anëtarëve të UÇK‐së.2168

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake konstaton se, si alternativë ndaj formave të përgjegjësisë sipas

nenit 16(1)(a)të Ligjit, ekziston dyshim i bazuar mirë se z. Selimi mban përgjegjësi

penale si epror, brenda kuptimit të nenit 16(1)(c) të Ligjit, për krimet kundër

njerëzimit dhe krimet e luftës të përfshira në Pikat 1‐10, sikurse konfirmohet në

këtë vendim.

2167 [REDAKTUAR].
2168 Shih më lart, para. 271, 279 (Pikat 4‐5), para. 359 (Pikat 6‐7), para. 466 (Ndërmarrje Kriminale e
Përbashkët I). [REDAKTUAR].
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(d) Z. Krasniqi

 Sa i përket marrëdhënies epror‐vartës, Gjykatësi i Procedurës Paraprake rikujton

se materiali mbështetës tregon që z. Krasniqi ishte anëtar i Shtabit të Përgjithshëm

të UÇK‐së që nga fundi i vitit 1996 ose fillimi i vitit 1997.2169 Në vitin 1998, ai ishte

anëtar i drejtorisë politike të UÇK‐së,2170 shef i departamentit për qeverisjen lokale2171

dhe u emërua zëdhënës zyrtar i UÇK‐së në qershor të atij viti.2172 Në nëntor 1998, z.

Krasniqi gjithashtu u emërua zyrtarisht zëvendëskomandant për mbështetje dhe

vazhdoi të ishte një nga përfaqësuesit politikë të UÇK‐së dhe zëdhënës i saj.2173 Në

bazë të Rregullores Disiplinore të UÇK‐së, shefat e departamenteve/drejtorive në

thelb kishin të njëjtat kompetenca si komandantët e rangut më të lartë.2174

 Materiali mbështetës tregon se, si shef i një drejtorie dhe më pas

zëvendëskomandant, në bazë të Rregullores Disiplinore të UÇK‐së, z. Krasniqi

zyrtarisht kishte kompetencë, ndër të tjera, për lavdërime, ngritje në pozitë,

qortime, vërejtje, masa disiplinore (duke përfshirë ndalimin disiplinor deri në 25

ditë) dhe shfuqizimin e tyre, ose shkarkimin nga detyra të luftëtarëve të UÇK‐

së. 2175  Materiali mbështetës gjithashtu sugjeron se gjatë periudhës që mbulon

Aktakuza, z. Krasniqi ishte ai që kishte për detyrë të shpërndante të gjitha urdhrat,

udhëzimet dhe informacionet në emër të Shtabit të Përgjithshëm;2176 rrjedhimisht,

komandantët e zonave komunikonin me Shtabin e Përgjithshëm përmes z.

Krasniqi dhe bashkërendonin punën e tyre nëpërmjet tij meqenëse ai ishte i vetmi

anëtar i Shtabit të Përgjithshëm që njerëzit e njihnin publikisht.2177 Karakteri publik

2169 IT‐04‐84 P00340, f. 21 (3305).
2170 [REDAKTUAR].
2171 [REDAKTUAR].
2172 [REDAKTUAR].
2173 [REDAKTUAR].
2174 [REDAKTUAR].
2175 [REDAKTUAR].
2176 [REDAKTUAR].
2177 [REDAKTUAR].
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i z. Krasniqi si i vetmi anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK‐së që njihej

gjerësisht, e bëri atë të respektuar dhe njohur ndër anëtarët e UÇK‐së2178  dhe në

komunitetin ndërkombëtar. 2179  Ndër shembuj të tjerë të kompetencave që

ushtronte z. Krasniqi në rolet e tij të ndryshme gjatë periudhës së Aktakuzës,

përfshihen: (i) ndërhyrja e tij, së bashku me anëtarë të tjerë të Shtabit të

Përgjithshëm të UÇK‐së, në zgjidhjen e mosmarrëveshjeve midis komandantëve

lidhur me ndarjen e zonave të përgjegjësisë;2180 (ii) lëshimi i urdhrit për arrestimin

e një anëtari të UÇK‐së [REDAKTUAR];2181 (iii) lëshimi i një urdhri për lirimin e të

burgosurve; 2182  dhe (iv) pjesëmarrja e tij në emërimin e komandantëve dhe

zyrtarëve të tjerë të lartë.2183

 Kjo tregon që z. Krasniqi kishte aftësinë materiale të parandalonte kryerjen e

krimeve prej vartësve të tij dhe t�i ndëshkonte ata në kohën e kryerjes së krimeve.

Bazuar në sa më lart, rrjedh se gjatë periudhës përkatëse që lidhet me akuzat,

ekzistonte marrëdhënie epror‐vartës ndërmjet z. Krasniqi dhe anëtarëve të UÇK‐

së në vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e Rishikuar.

 Sa u përket krimeve të kryera, Gjykatësi i Procedurës Paraprake u referohet

konstatimeve të tij lidhur me krimet e përfshira në Pikat 1‐10, të kryera nga

vartësit e z. Krasniqi.2184

 Në lidhje me njohurinë e z. Krasniqi, materiali mbështetës tregon se ai ishte

i pranishëm në një numër vendndodhjesh ku u kryen krimet e paraqitura në

2178 [REDAKTUAR].
2179 [REDAKTUAR].
2180 [REDAKTUAR].
2181 [REDAKTUAR].
2182 [REDAKTUAR].
2183 [REDAKTUAR].
2184 Shih më lart, para. 139‐231 (Pikat 2‐3), para. 233‐349 (Pikat 4‐5), para. 351‐360 (Pikat 6‐7), para. 362‐
417 (Pikat 8‐9), para. 419‐436 (Pika 10) dhe para. 438‐444 (Pika 1).

Date original: 26/10/2020 19:10:00 
Date public redacted version: 30/11/2020 12:10:00 
Date translation: 12/08/2021 16:00:00

PUBLIC
KSC-BC-2020-06/F00026/RED/sqi/COR/232 of 239

Date corr. translation: 24/02/2022 15:07:00



KSC‐BC‐2020‐06 232 26 tetor 2020

aktakuzë, duke përfshirë në kohët e pretenduara në Aktakuzën e Rishikuar.2185 Z.

Krasniqi informohej edhe nga burime të tjera. Për shembull, z. Krasniqi mori

raporte nga komandantët e zonave për rezultatet e operacioneve ushtarake, duke

përshirë edhe zënien e robërve,2186 ose për mënyrën sesi t�i trajtonin ata.2187 Ai

gjithashtu u informua personalisht për krimet që kryheshin, ndër të cilat

rrëmbimet, vrasjet dhe zhdukjet.2188 Gjithashtu, si anëtar i Shtabit të Përgjithshëm

të UÇK‐së dhe për shkak të rolit të tij specifik si zëdhënës i UÇK‐së, z. Krasniqi

takohej dhe mbante kontakte të ngushta me komandantët e zonave operative në

terren. 2189  Raportet i dërgoheshin edhe Shtabit të Përgjithshëm, përfshirë z.

Krasniqi, dhe komunikohej rregullisht me komandantët e zonave. 2190

Përgjithësisht, si anëtar i lartë i UÇK‐së dhe anëtar i Shtabit të Përgjithshëm, z.

Krasniqi kishte në dispozicion mjete të komunikimit, si për shembull korrierë,

radiolidhje dhe telefona satelitorë, çka i mundësonte kontakt të përditshëm me

anëtarët e UÇK‐së në zonat operative.2191 Të gjitha këto ndodhën në një kontekst

kur dihej gjerësisht për keqtrajtimet e civilëve të kryera nga anëtarë të UÇK‐së

gjatë periudhës së Aktakuzës, përfshirë për rrëmbimet, ndalimet, rrahjet dhe

vrasjet.2192 Nga kjo rrjedh se z. Krasniqi dinte ose kishte arsye të dinte se vartësit e

tij ishin në prag të kryerjes së krimeve të paraqitura në aktakuzë, ose i kishin kryer

ato.

 Në lidhje me mosmarrjen e masave të nevojshme dhe të arsyeshme prej z.

Krasniqi, materiali mbështetës tregon se në cilësinë e tij si anëtar i Shtabit të

2185  Likoc: [REDAKTUAR]; Jabllanicë: IT‐04‐84bis P00064, f. 135‐136 (5075‐5076); [REDAKTUAR];
Kleçkë: [REDAKTUAR]; zonat operative të Shalës dhe Llapit: [REDAKTUAR]; Malishevë:
[REDAKTUAR]; Kukës: [REDAKTUAR].
2186 [REDAKTUAR].
2187 [REDAKTUAR].
2188 [REDAKTUAR].
2189 [REDAKTUAR].
2190 [REDAKTUAR].
2191 [REDAKTUAR].
2192 [REDAKTUAR].
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Përgjithshëm të UÇK‐së, anëtar i drejtorisë politike të UÇK‐së, shef i

departamentit për qeverisjen lokale, zëdhënës zyrtar i UÇK‐së dhe

zëvendëskomandant, z. Krasniqi kishte detyrën e parandalimit të kryerjes së

krimeve në vendndodhjet e përfshira në Aktakuzën e Rishikuar, si dhe detyrën e

ndëshkimit të vartësve të tij për krimet e kryera prej tyre gjatë periudhës që lidhet

me akuzat. Megjithatë, në materialin mbështetës nuk ka asgjë që të tregojë se z.

Krasniqi mori masat e nevojshme dhe të arsyeshme në përmbushje të detyrave të

tij si epror. Përkundrazi, në disa raste z. Krasniqi miratoi veprimet e vartësve të tij

me vetë praninë e tij në vendin e ngjarjes dhe mosmarrjen e masave kur ishte

dëshmitar i keqtrajtimit të viktimave nga anëtarë të UÇK‐së. 2193  Z. Krasniqi

gjithashtu mori pjesë në një varg mbledhjesh të komandantëve të zonave me

anëtarët e Shtabit të Përgjithshëm, në të cilat u lëshuan urdhra për ndalimin e

bashkëpunëtorëve dhe ngritjen e qendrave të ndalimit për atë qëllim.2194

 Pas shqyrtimit të materialit mbështetës në tërësi, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake konstaton se, si alternativë ndaj formave të përgjegjësisë sipas

nenit 16(1)(a)të Ligjit, ekziston dyshim i bazuar mirë se z. Krasniqi mban

përgjegjësi penale si epror, brenda kuptimit të nenit 16(1)(c) të Ligjit, për krimet

kundër njerëzimit dhe krimet e luftës të përfshira në Pikat 1‐10, sikurse

konfirmohet në këtë vendim.

VII. KËRKESA SHOQËRUESE PËR RUAJTJEN E KONFIDENCIALITETIT

 Si rregull i përgjithshëm, rregulla 88(1) e Rregullores përcakton se pas

konfirmimit, aktakuza bëhet publike. Po kështu, në pajtim me rregullat 95(1) dhe

(2)(b) dhe 102(1)(a) të Rregullores, nxjerrja e materialeve, ndër të tjera nxjerrja e

emrave të dëshmitarëve dhe viktimave, bëhet pas paraqitjes së parë të të akuzuarit

2193 Shih më lart, para. 251 (Pikat 4‐5), para. 470 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët). [REDAKTUAR].
2194 [REDAKTUAR].
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për të cilin është konfirmuar një aktakuzë. Megjithatë, në rrethana të veçanta dhe

pasi të jenë paraqitur arsye të vlefshme, në përputhje me rregullat 88(2) dhe 105(1)

të Rregullores, ZPS‐ja mund të bëjë kërkesë që mosnxjerrja e përkohshme e

aktakuzës, e dokumenteve në lidhje me të dhe e identitetit të viktimave dhe

dëshmitarëve, të mbetet në fuqi edhe pas konfirmimit të aktakuzës ose, sipas

rastit, paraqitjes së parë të të akuzuarit. Theksohet se masat e përcaktuara në

rregullën 105(1) janë të përkohshme, për të mundësuar mbrojtjen e dëshmitarëve

dhe viktimave të cenueshme deri sa të parashtrohet një kërkesë për masa

mbrojtëse.

 Në lidhje me rrezikun e arratisjes së të dyshuarve, Gjykatësi i Procedurës

Paraprake merr parasysh: (i) vënien në dijeni të të dyshuarve për akuzat e

konfirmuara, të paraqitura në aktakuzën që do t�u dorëzohet, dhe për dënimet e

mundshme; (ii) dijeninë e tyre për vendimet e fajësisë penale kundër ish‐anëtarëve

të lartë të UÇK‐së dhe anëtarëve të identifikuar me emër të NKP‐së, të raportuara

publikisht;2195 (iii)  postet e tyre të larta aktuale apo në të shkuarën, përkatësisht në

UÇK dhe/ose qeverinë e Kosovës,2196 çka u mundëson atyre të mobilizojnë një rrjet

të gjerë  përkrahësish dhe zyrtarësh;2197 (iv) mundësinë e tyre për të  udhëtuar në

juridiksione që nuk kanë detyrimin e transferimit të tyre në Dhomat

Specializuara; dhe (v) fondet dhe burimet e tyre të konsiderueshme, çka

demonstron motivin dhe aftësinë e tyre për t�u arratisur.2198

 Në lidhje me ndërhyrjen ndaj viktimave, dëshmitarëve dhe bashkëkryesve të

pretenduar, Gjykatësi i Procedurës Paraprake mban parasysh faktin që të

dyshuarit mbajnë poste me pushtet dhe ndikim në Kosovë dhe rrjedhimisht kanë

aftësinë për të mobilizuar përkrahës në orvatjet e tyre për të penguar hetimin dhe

2195 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 19‐24, 31.
2196 Shih më lart, para. 455, 460, 464, 468 (Ndërmarrje Kriminale e Përbashkët I).
2197 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 4‐5, 32.
2198 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 32.
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procedimin penal të tyre.2199 Gjykatësi i Procedurës Paraprake gjithashtu mban

parasysh përpjekjet e pretenduara të të dyshuarve për delegjitimimin e  DHSK‐

së2200 dhe pengimin e proceseve gjyqësore të mëparshme2201 dhe të tashme2202.

 Në lidhje me kryerjen e krimeve të tjera, Gjykatësi i Procedurës Paraprake

thekson se sipas akuzave, të dyshuarit ishin pjesë e një ndërmarrjeje kriminale të

përbashkët që kishte në shënjestër kundërshtarët e UÇK‐së. 2203  Duke marrë

parasysh orvatjet e pretenduara për pengimin e procesit gjyqësor, 2204  si dhe

atmosferën e përgjithshme të frikësimit që ka dëmtuar procedimet kundër ish‐

anëtarëve të UÇK‐së,2205 Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ekziston

rrezik i konsiderueshëm  i kryerjes së mundshme të krimeve të dhunës kundër

individëve të cilët të dyshuarit i konsiderojnë se janë kundër tyre.

 Duke mbajtur parasysh faktorët e përmendur në paragrafët 514‐516 më lart,

Gjykatësi i Procedurës Paraprake konstaton se ZPS‐ja ka paraqitur arsye të

vlefshme që përligjin rrethana të veçanta të cilat lejojnë, në përputhje me rregullën

88(2) të Rregullores, mosnxjerrjen e përkohshme për publikun të dokumenteve

vijuese dhe, sipas rastit, të shtojcave të tyre: (i) aktakuzës, ashtu sikurse është

konfirmuar (�Aktakuza e Konfirmuar�); dhe (ii) F00002, F00003, F00005, F00006,

F00008, F00011, F00012, F00014, F00018, F00022, F00024 (�dokumente në lidhje me

Aktakuzën e Konfirmuar�).

 Duke mbajtur parasysh faktorët e përmendur në paragrafët 515‐516 më lart,

Gjykatësi i Procedurës Paraprake gjithashtu konstaton se ZPS‐ja ka demonstruar

ekzistencën e rrethanave të veçanta sipas rregullës 105(1) të Rregullores që

2199 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 4‐5, 34.
2200 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 7; Shtojca 2 e parashtrimit për urdhra të tjerë, Pjesa 1A, Pjesa II.
2201 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 8‐9.
2202 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 10‐17; Shtojca 3 e parashtrimit për urdhra të tjerë, f. 8.
2203 Aktakuza e Rishikuar, para. 32.
2204 Shih më lart, para. 515.
2205 Parashtrim për urdhra të tjerë, para. 18‐26.
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përligjin mosnxjerrjen e përkohshme të identitetit të dëshmitarëve dhe viktimave

deri sa të urdhërohen masa të përshtatshme mbrojtëse.

 Për këtë arsye, mosnxjerrja e Aktakuzës së Konfirmuar për publikun 2206

mbetet në fuqi deri në një urdhër tjetër të Gjykatësit të Procedurës Paraprake, por

jo më gjatë se paraqitja e parë e të akuzuarve, në përputhje me rregullën 88(2) të

Rregullores. Të akuzuarve u dorëzohet Aktakuza e Konfirmuar rreptësisht

konfidenciale dhe me redaktime, sipas rastit, në përputhje me rregullat 87(1) dhe

105(1) të Rregullores. Pavarësisht nga konfidencialiteti i Aktakuzës së Konfirmuar,

në pajtim me rregullën 88(3) të Rregullores, ZPS‐ja dhe, sipas rastit,

Administratorja, mund t�ua bëjnë të njohur versionin e redaktuar ose pjesë të tij,

autoriteteve të Kosovës, të një shteti të tretë apo subjekti tjetër, në qoftë se e

gjykojnë të nevojshme për hetimin ose ndjekjen penale.

 Mosnxjerrja e materialit mbështetës dhe dokumenteve në lidhje me

Aktakuzën e Konfirmuar mbetet në fuqi deri në një urdhër të mëtejshëm të

Gjykatësit të Procedurës Paraprake, sikurse përcaktohet në rregullën 88(2) të

Rregullores. Sidoqoftë, në përputhje me rregullat 102(1)(a) dhe 105(1) të

Rregullores, materiali mbështetës u vihet në dispozicion të akuzuarve, me

redaktimet e nevojshme sipas rastit, jo më vonë se 30 ditë nga paraqitja e parë e

tyre.

VIII. VENDIM

 Për arsyet e lartpërmendura, Gjykatësi i Procedurës Paraprake:

a. KONFIRMON akuzat e mëposhtme kundër z. Thaçi, z. Veseli, z. Selimi dhe z.

Krasniqi:

2206 Në kontekstin e këtij vendimi, termi �publik� nënkupton të gjithë personat, organizatat, subjektet,
shtetet e treta, klientët, shoqatat dhe grupet, përfshirë edhe mediat, me përjashtim të gjykatësve të
Dhomave të Specializuara (dhe personelit të tyre), Zyrës Administrative, ZPS‐së, dhe të akuzuarve.
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i. përndjekje (Pika 1), burgosje (Pika 2), akte të tjera çnjerëzore (Pika 4),

torturë (Pika 6), vrasje e paligjshme (Pika 8) dhe zhdukje me forcë e

personave (Pika 10), si krime kundër njerëzimit, të ndëshkueshme në

bazë të neneve 13 dhe 16(1)(a) të Ligjit; dhe

ii. ndalim arbitrar (Pika 3), trajtim mizor (Pika 5), torturë (Pika 7) dhe

vrasje e paligjshme (Pika 9), si krime lufte, të ndëshkueshme në bazë të

neneve 14(1)(c) dhe 16(1)(a) të Ligjit;

b. URDHËRON Prokurorin e Specializuar që brenda një jave nga njoftimi i këtij

vendimi të dorëzojë një aktakuzë të rishikuar për herë të dytë, duke mbajtur

parasysh konstatimet në paragrafin 226, e cila do të konsiderohet si  �Aktakuza

e Konfirmuar�;

c. AUTORIZON ZPS‐në që të redaktojë emrat dhe të dhënat identifikuese të

viktimave apo dëshmitarëve të përmendur në Aktakuzën e Konfirmuar, në

dokumentet në lidhje me të dhe materialin mbështetës, si dhe të caktojë dhe

përdorë pseudonime të përkohshme për këto viktima dhe dëshmitarë;

d. URDHËRON ZPS‐në që të dorëzojë një version të redaktuar, rreptësisht

konfidencial, të Aktakuzës së Konfirmuar brenda një jave nga njoftimi i këtij

vendimi;

e. URDHËRON Zyrën Administrative që, në këshillim me ZPS‐në, t�u dorëzojë

të akuzuarve versionin e redaktuar rreptësisht konfidencial, të Aktakuzës së

Konfirmuar;

f. AUTORIZON ZPS‐në dhe Zyrën Administrative, sipas rastit, që versionin e

redaktuar rreptësisht konfidencial  të Aktakuzës së Konfirmuar apo pjesë të saj

t�ua bëjë të njohur autoriteteve kosovare, të një shteti të tretë apo subjekti tjetër,

në qoftë se gjykohet e nevojshme për hetimin apo ndjekjen penale;

g. URDHËRON mosnxjerrjen e dokumenteve në lidhje me Aktakuzën e

Konfirmuar dhe materialit mbështetës deri në një urdhër tjetër;
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h. URDHËRON mosbërjen publike të Aktakuzës së Konfirmuar deri në një

urdhër tjetër; dhe

i. URDHËRON ZPS‐në që brenda një jave nga paraqitja e parë e të akuzuarve, të

parashtrojë kërkesë për masa mbrojtëse, nëse janë të nevojshme, për viktimat

dhe dëshmitarët e identifikuar në Aktakuzën e Konfirmuar, dokumentet në

lidhje me të dhe materialin mbështetës.

/nënshkrim/

____________________

Gjykatës Nikola Giju

Gjykatës i Procedurës Paraprake

E hënë, 26 tetor 2020

Në Hagë, Holandë.
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