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 Përmbledhja e Vendimit të Dënimit për Shefqet Kabashin 

 
          Më poshtë vijon përmbledhja e Vendimit të Dënimit shqiptuar sot nga Gjykatësi 
Orie: 
 

Kjo Dhomë Gjyqësore është mbledhur sot për shpalljen e vendimit të dënimit në 
procesin gjyqësor Prokurori kundër Shefqet Kabashit. 
 

Në këtë seancë Dhoma Gjyqësore do të lexojë përmbledhjen e përfundimeve të saj. 
Theksoj se kjo është vetëm përmbledhje dhe se versioni autoritativ i përfundimeve të 
Dhomës Gjyqësore është Aktgjykimi, që do të jetë i disponueshëm në përfundim të kësaj 
seance. 
 

Kjo çështje ka të bëjë me mosbindjen ose mospranimin e Z. Kabashi për t’iu 
përgjigjur pyetjeve si dëshmitar në çështjen Haradinaj dhe të tjerët, duke kryer kështu 
shpërfillje ndaj Tribunalit sipas Rregullës 77 (A) (i) të Rregullores së Procedurës dhe 
Provave. Më 26 gusht 2011, Z. Kabashi u vetëdeklarua fajtor në lidhje me dy pika për 
shpërfillje ndaj Tribunalit, dhe më 31 gusht 2011, Dhoma Gjyqësore pranoi vetëdeklarimin e 
tij të fajësisë dhe konfirmoi fajësinë e tij.  
 

Më tej Dhoma Gjyqësore do të paraqesë përmbledhjen e përfundimeve të saj në 
lidhje me dënimin. Dhoma rikujton se dy qëllimet kryesore të dënimit në Tribunal janë 
ndëshkimi dhe parandalimi, si në veçanti po ashtu edhe në përgjithësi. 
 

Dhoma Gjyqësore shqyrtoi peshën e shkeljeve dhe tërësinë e sjelljes së fajshme. 
Nëpërmjet mosbindjes ose mospranimit të tij për t’iu përgjigjur pyetjeve si dëshmitar, Z. 
Kabashi e privoi Dhomën Gjyqësore në çështjen Haradinaj dhe të tjerët prej dëshmive të 
rëndësishme për zbulimin e suksesshëm të së vërtetës në gjykimin e kësaj çështjeje. 
Mbrojtja parashtroi se zhgënjimi i z. Kabashi, përvoja e tij e luftës dhe frikësimi i 
dëshmitarëve mund të kenë ndikuar në mosbindjen apo mospranimin e tij për t’iu përgjigjur 
pyetjeve. Pavarësisht nga argumente të tilla, Dhoma Gjyqësore konkludoi se çfarëdo 
motivesh të mundshme të paraqitura nga mbrojtja në lidhje me mosbindjen apo 
mospranimin e tij për t’iu përgjigjur pyetjeve, mbetën të paqarta dhe nuk mund të 
merreshin parasysh në përcaktimin e dënimit të duhur.  
 

Si rrethanë lehtësuese Dhoma Gjyqësore konsideroi faktin se sipas dokumentacionit 
mjekësor z. Kabashi vuan nga  çrregullime prej stresit pastraumatik, dhe se gjendja e tij 
shëndetësore keqësohet në ambiente burgu. Një rrethanë tjetër lehtësuese që Dhoma 
Gjyqësore mori parasysh ishte gjendja e tij familjare. Për më tepër, më 31 gusht 2011, Z. 
Kabashi kërkoi ndjesë për krimin e tij. Megjithëse e konsideroi të sinqertë ndjesën e tij, 
Dhoma Gjyqësore gjykoi se pendimi i shprehur në këtë mënyrë kishte peshë më të vogël si 
rrethanë lehtësuese duke qenë se z. Kabashi nuk kishte ardhur në Hagë për t’u ballafaquar 
me akuzat e ngritura kundër tij, për më shumë se katër vjet. 



 
 

 
Pas përmbledhjes së përfundimeve, tani Dhoma do të shpallë vendimin e saj. 

 
Z. Kabashi, ju lutem ngrihuni. 

 
Për arsyet e paraqitura më lart, kjo Dhomë Gjyqësore, pasi konfirmoi fajësinë tuaj 

më 31 gusht në lidhje me akuzat e mëposhtme:  
 

 Pika 1, Shpërfillje e Tribunalit nëpërmjet ndërhyrjes së vetëdijshme dhe të 
qëllimshme ndaj ushtrimit të drejtësisë prej Tribunalit më 5 qershor 2007; dhe 
 
 Pika 2, Shpërfillje e Tribunalit nëpërmjet ndërhyrjes së vetëdijshme dhe të 
qëllimshme ndaj ushtrimit të drejtësisë prej Tribunalit më 20 nëntor 2007;; 
 

ju dënon ju, Z. Kabashi, me një dënim të vetëm me  2 muaj burgim. 
 

Koha që keni kaluar në paraburgim, gjithsej 31 ditë, ju llogaritet brenda 
kohëzgjatjes së dënimit. 
 

Mund të uleni. 
 

Këtu përfundon dhënia e vendimit të dënimit, i cili tani do të bëhet publik. Seanca 
mbyllet. 
 


