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Hagë, 27 janari 2014                    
 

Përmbledhje e Aktgjykimit në çështjen Prokurori k. Vllastimir Gjorgjeviqit 
 

 Në përputhje me Urdhrin për caktim date të 15 nëntorit 2013, Dhoma e Apelit do të 
shpallë sot vendimin e vet në çështjen Prokurori kundër Vllastimir Gjorgjeviqit. Tani unë do të 
lexoj përmbledhjen e përfundimeve kryesore të Dhomës së Apelit. Përmbledhja nuk është pjesë 
e versionit zyrtar dhe autoritativ të aktgjykimit të Dhomës së Apelit që do t’u jepet palëve në 
formë të shkruar në përfundim të kësaj seance.  

 Kjo çështje lidhet me ngjarje që ndodhën në Kosovë midis 1 janarit dhe 20 qershorit 
1999. Gjatë kësaj periudhe kohore, z. Gjorgjeviq ishte ndihmësministër i Ministrisë së Punëve të 
Brendshme të Serbisë (MPB)  dhe shef i Drejtorisë së Sigurimit Publik të MPB-së (RJB). 

 Dhoma Gjyqësore e shpalli aktgjykimin e vet j më 23 shkurt 2011. Z. Gjorgjeviq u shpall 
fajtor për pesë pika për dëbim, veprime të tjera çnjerëzore (zhvendosje e dhunshme) dhe 
përndjekje mbi bazë racore si krime kundër njerëzimit, si dhe për vrasje si krim kundër 
njerëzimit dhe shkelje e ligjeve ose zakoneve të luftës. Dhoma Gjyqësore konkludoi se z. 
Gjorgjeviq mori pjesë në ndërmarrjen e përbashkët kriminale që synonte ndryshimin e përbërjes 
etnike në Kosovë për të siguruar  kontrollin e mëtejshëm serb mbi krahinën. Ky qëllim u realizua 
përmes kryerjes së krimeve të lartpërmendura. Dhoma Gjyqësore gjithashtu konkludoi se z. 
Gjorgjeviq i ndihmoi dhe inkurajoi këto krime. 

 Dhoma Gjyqësore e dënoi z. Gjorgjeviq me 27 vjet burgim.  

 Z. Gjorgjeviq parashtroi 19 pika Apeli kundër përfundimeve të Dhomës Gjyqësore, kurse 
Prokuroria dy Pika Apeli. 

 Dhoma e Apelit dëgjoi parashtrimet gojore të palëve më 13 maj 2013. 

 Tani do të përmbledh përfundimet kryesore të Dhomës së Apelit lidhur me apelin e z. 
Gjorgjeviq dhe pastaj do t’i kthehem apelit të Prokurorisë. 

Apeli i z. Gjorgjeviq 

 Në pikën e parë dhe në pikat tre, katër dhe pesë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron 
disa argumente lidhur me NPK-në. Në veçanti ai kundërshton përfundimet e Dhomës Gjyqësore 
në lidhje me ekzistencën e NPK-së, kuadrin kohor dhe pjesëtarët e NPK-së, shumësinë e 
personave dhe natyrën e planit të përbashkët. Dhoma e Apelit gjykon se z. Gjorgjeviq nuk arriti 
të vërtetonte se Dhoma Gjyqësore gaboi në konkluzionet e saj lidhur me këto çështje.  

 Rrjedhimisht, Dhoma e Apelit hedh poshtë pikat një, tre, katër dhe pesë të Apelit të z. 
Gjorgjeviq. 

 Në pikën dy, pjesë të pikës gjashtë dhe në pikën tetë të Apelit, z. Gjorgjeviq 
parashtron se ka arsye bindëse që Dhoma e Apelit të devijojë nga jurisprudenca e vet në lidhje 
me aspektet e ndryshme të ligjit për ndërmarrjen e përbashkët kriminale. Konkretisht, ai 
argumenton se Dhoma e Apelit duhet t’i anashkalojë vendimet e veta të mëparshme se NPK-ja si 
formë përgjegjësie ekziston në të drejtën zakonore ndërkombëtare, dhe se fajësia për krime me 
synim konkret mund të shpallet në bazë të përgjegjësisë sipas kategorisë III të NPK-së.  



 Dhoma e Apelit konkludon se z. Gjorgjeviq nuk arriti të vërtetonte ekzistencën e arsyeve 
bindëse për një devijim të tillë nga jurisprudenca dhe si pasojë hedh poshtë pikën e dytë të 
Apelit, pjesën përkatëse të pikës së gjashtë të Apelit dhe pikën e tetë të Apelit të tij.  

 Në pjesën tjetër të pikës së gjashtë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma 
Gjyqësore nuk arriti të vërtetonte lidhjen e nevojshme midis pjesëtarëve të NPK-së dhe 
autorëve të drejtpërdrejtë të krimeve. Në aktgjykimin e vet, Dhoma e Apelit nuk e pranon as 
këtë argument të cilin e gjykon të pabazë dhe rrjedhimisht hedh poshtë tërësisht pikën e 
gjashtë të Apelit. 

 Në pikën e shtatë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma Gjyqësore gaboi kur 
konkludoi se krimet e vrasjes dhe përndjekjes ishin pjesë e NPK-së. Ai argumenton se Dhoma 
Gjyqësore nuk arriti të vërtetonte se çdo pjesëtar i NPK-së kishte synimin e nevojshëm kriminal 
për këto krime. Dhoma e Apelit gjykon se Dhoma Gjyqësore nxori të gjitha konkluzionet e 
duhura dhe se z. Gjorgjeviq nuk arriti të vërtetonte se asnjë gjykues i arsyeshëm faktesh nuk do 
të arrinte në përfundim të njëjtë si ai i Dhomës Gjyqësore. Për këtë arsye, pika e shtatë e Apelit 
hidhet poshtë. 

 Në pikën e nëntë të Apelit, z. Gjorgjeviq bën disa parashtrime të ndara në tetë nënpika, 
në lidhje me pjesëmarrjen e tij në NPK. Ai argumenton se Dhoma Gjyqësore bëri disa gabime 
faktike dhe ligjore të cilat patën për pasojë keqinterpretimin e veprimeve të tij dhe lidhjen e 
pavend të tij me NPK-në.  

  Për arsyet e shtjelluara në Aktgjykim, Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit 
pjesërisht mospajtues të gjykatësit Tuzmukhamedov, nuk bindet nga argumentet e z. 
Gjorgjeviq. Rrjedhimisht, me përjashtim të mendimit pjesërisht mospajtues të gjykatësit 
Tuzmukhamedov, pika e nëntë e Apelit të tij hidhet poshtë tërësisht 

 Në pikën e dhjetë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma Gjyqësore bëri disa 
gabime ligjore dhe faktike gjatë vlerësimit të synimit kriminal të tij në lidhje me përgjegjësinë 
sipas NPK-së. Ai paraqiti argumente të shumta ku pretendoi se Dhoma Gjyqësore gaboi kur 
konkludoi se ai kishte synimin kriminal për NPK.  

 Njëri nga argumentet e tij është se Dhoma Gjyqësore gaboi kur u mbështet në disa 
raporte të Human Rights Watch për të nxjerrë përfundimin lidhur me dijeninë e tij për krimet. 
Dhoma e Apelit e pranon argumentin e tij. Megjithatë, për arsyet e shtjelluara në Aktgjykim, 
Dhoma e Apelit gjykon se ky gabim nuk ndikon në konkluzionin e Dhomës Gjyqësore për dijeninë 
e z. Gjorgjeviq mbi krimet dhe në përfundimin e përgjithshëm të saj se ai kishte synimin e 
nevojshëm në lidhje me përgjegjësinë e pjesëmarrjes në NPK. 

 Dhoma e Apelit hedh poshtë të gjitha argumentet e tjera të z. Gjorgjeviq të parashtruara 
në këtë pikë të Apelit meqenëse ai nuk arriti të vërtetonte se asnjë gjykues i arsyeshëm faktesh 
nuk do të mund të arrinte në përfundimin se ai kishte synimin e duhur për NPK në bazë të 
provave. Për këtë arsye, pika e dhjetë e Apelit të Gjorgjeviqit hidhet poshtë. 

 Në pikën e dymbëdhjetë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma Gjyqësore zbatoi 
gabimisht përkufizimin e fjalës “civil” dhe rrjedhimisht gaboi kur e shpalli fajtor për dëbim, 
veprime të tjera çnjerëzore (zhvendosje e dhunshme) dhe vrasje.  

 Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit pjesërisht mospajtues të gjykatësit 
Tuzmukhamedov, nuk bindet nga asnjë argument i z. Gjorgjeviq. Siç shtjellohet në Aktgjykim, 
Dhoma e Apelit gjykon se Dhoma Gjyqësore nuk gaboi në përfundimin e saj rreth statusit të 
mbrojtur të viktimave dhe në vlerësimin e proporcionalitetit të sulmit. Rrjedhimisht, me 
përjashtim të mendimit pjesërisht mospajtues të gjykatësit Tuzmukhamedov, hidhet poshtë pika 
e dymbëdhjetë e Apelit të Gjorgjeviqit. 
 



 Në pikën e trembëdhjetë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma Gjyqësore gaboi 
kur përfundoi se krimi i dëbimit u krye në lidhje me shqiptarët kosovarë që u zhvendosën nga 
Kosova në Mal të Zi.  

 Në aktgjykimin e vet, Dhoma e Apelit konkludon se në përputhje me jurisprudencën e 
Tribunalit, Dhoma Gjyqësore me të drejtë vërejti se krimi i dëbimit mund të vërtetohet në bazë 
të zhvendosjes përtej një kufiri de fakto. Mirëpo, Dhoma Gjyqësore nuk arriti të shpjegonte 
bazën në të drejtën zakonore ndërkombëtare mbi të cilën mund të vërtetohet kufiri de fakto në 
këtë rast. Ky është gabim ligjor. Rrjedhimisht, Dhoma e Apelit shqyrtoi nëse konkluzioni se midis 
Kosovës dhe Malit të Zi ekzistonte një kufi de facto, mbështetej në të drejtën zakonore 
ndërkombëtare. Dhoma e Apelit nuk gjeti një bazë të tillë. Për këtë arsye, Dhoma Gjyqësore 
gaboi kur përfundoi se u kryen krimet e dëbimit dhe përndjekjes përmes veprimeve të 
zhvendosjes në lidhje me zhvendosjen nga Kosova në Mal të Zi. Rrjedhimisht. Dhoma e Apelit 
përmbys vendimin e Dhomës Gjyqësore në lidhje me këtë pikë dhe miraton pikën e 
trembëdhjetë të Apelit të Gjorgjeviqit.  

 
 Në pikën e katërmbëdhjetë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma Gjyqësore 
gaboi kur e shpalli fajtor për vrasje në lidhje me disa vende krimesh për të cilat nuk u vërtetua 
paramendim.  

 Në aktgjykimin e vet, Dhoma e Apelit parashtron se jurisprudenca e Tribunalit nuk 
kushtëzon që paramendimi të jetë element i krimit të vrasjes sipas Pikave 3 dhe 5 të Statutit të 
Tribunalit. Dhoma e Apelit gjykon se z. Gjorgjeviq nuk paraqiti asnjë arsye bindëse që do të 
përligjte devijim nga jurisprudence përkatëse. Rrjedhimisht, Dhoma e Apelit nuk i pranon 
argumentet e Gjorgjeviqit dhe hedh poshtë pikën e katërmbëdhjetë të Apelit të tij. 

 Në një pjesë të pikës së pesëmbëdhjetë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma 
Gjyqësore bëri gabime ligjore dhe faktike kur konkludoi se ishte vërtetuar krimi i përndjekjes në 
bazë të shkatërrimit të katër xhamive. Ai gjithashtu parashtron se Dhoma Gjyqësore gaboi kur 
zbatoi kushtin e peshës së barabartë në lidhje me shkeljen bazë të shkatërrimit të objekteve 
fetare. 

 Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit pjesërisht mospajtues të gjykatësit 
Tuzmukhamedov, gjykon se Dhoma Gjyqësore nuk gaboi lidhur me këto pika dhe rrjedhimisht 
hedh poshtë këtë pjesë të pikës së pesëmbëdhjetë të Apelit të z. Gjorgjeviq.  Pjesa tjetër e 
kësaj pike do të diskutohet brenda pikës së shtatëmbëdhjetë të Apelit 
 
 Në pikën e gjashtëmbëdhjetë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma Gjyqësore 
gaboi kur e shpalli fajtor për dëbim, veprime të tjera çnjerëzore (zhvendosje e dhunshme), 
vrasje dhe përndjekje në lidhje me disa incidente që nuk ishin përfshirë në Aktakuzë. 

 Në aktgjykimin e vet, Dhoma e Apelit gjykon se Dhoma Gjyqësore gaboi kur shpalli 
Gjorgjeviqin përgjegjës për krimin e dëbimit në lidhje me dy incidente; krimin e veprimeve të 
tjera çnjerëzore (zhvendosje e dhunshme) në lidhje me dy incidente; dhe krimin e vrasjes në 
lidhje me vrasjen e 11 njerëzve në dy vendndodhje, dhe krimin e përndjekjes në lidhje me të 
gjitha këto incidente. Hollësitë do të shtjellohen më pas gjatë kësaj seance. Në lidhje me të 
gjitha incidentet e tjera për të cilat z. Gjorgjeviq ka paraqitur kundërshtime, Dhoma e Apelit 
gjykon se ai nuk arriti të vërtetonte asnjë gabim. 

 Për arsyet e lartpërmendura, Dhoma e Apelit miraton pjesërisht pikën e 
gjashtëmbëdhjetë të Apelit.  

 Në pikën e shtatëmbëdhjetë të Apelit dhe pjesërisht në pikën e pesëmbëdhjetë të 
Apelit, z. Gjorgjeviq kundërshton përfundimin e Dhomës Gjyqësore se krimet e dëbimit, 
veprimeve të tjera çnjerëzore (zhvendosje e dhunshme), vrasjes dhe përndjekjes, u vërtetuan 
në lidhje me disa vendndodhje. 



 Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit pjesërisht mospajtues të gjykatësit Güney 
dhe gjykatësit Tuzmukhamedov, konkludon se z. Gjorgjeviq nuk arriti të vërtetonte ndonjë 
gabim lidhur me këto pika. Rrjedhimisht, Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit pjesërisht 
mospajtues të gjykatësit Güney dhe gjykatësit Tuzmukhamedov, hedh poshtë tërësisht pikën 17 
dhe pjesërisht pikën 15 të Apelit të Gjorgjeviqit. 
 
 
 Në pikën e tetëmbëdhjetë të Apelit, z. Gjorgjeviq parashtron dy nënpika.  

 Së pari z. Gjorgjeviq parashtron se Dhoma Gjyqësore bëri gabim ligjor duke e shpallur dy 
herë fajto për të njëjtat krime: një herë për kryerjen e krimeve përmes pjesëmarrjes në një 
NPK; dhe sërish për ndihmë dhe inkurajim të këtyre krimeve. Dhoma e Apelit është bindur se 
Dhoma Gjyqësore e shpalli fajtor vetëm një herë për krimet, por duke u bazuar në dy kategori 
përgjegjësish. Gjithashtu Dhoma e Apelit gjykon se Dhoma Gjyqësore kishte kompetencë të 
shpallte fajësi duke u bazuar në më shumë se një kategori përgjegjësie. Gjithsesi Dhoma e 
Apelit konkludon se Dhoma Gjyqësore nuk shpjegoi nevojën e dy kategorive të përgjegjësisë për 
të pasqyruar në tërësi veprimet kriminale të z. Gjorgjeviq, gjë që përbën gabim ligjor. Dhoma e 
Apelit gjykon se në këtë çështje, sjellja kriminale e z. Gjorgjeviq pasqyrohet tërësisht duke u 
bazuar vetëm në pjesëmarrjen e tij në NPK.  Për këtë arsye Dhoma e Apelit miraton pjesërisht 
këtë nënpikë dhe shfuqizon përfundimet e Dhomës Gjyqësore në lidhje me Pikat 1-5 për ndihmë 
dhe inkurajim.  

 Rrjedhimisht, bazuar në këtë përfundim , pika e njëmbëdhjetë e Apelit të z. Gjorgjeviq 
që ngre kundërshtime në lidhje me ndihmën dhe inkurajim, është e panevojshme.  

 Nën nënpikën e dytë të tij pretendohet se Dhoma Gjyqësore gaboi kur e shpalli fajtor në 
kuadër të Nenit 5 të Statutit, për dëbim, veprime të tjera çnjerëzore (zhvendosje e dhunshme), 
dhe vrasje, përveç fajësisë për përndjekje kryer nëpërmjet krimeve të lartpërmendura. Dhoma 
e Apelit nuk konstaton asnjë gabim. Rrjedhimisht kjo nënpikë hidhet poshtë. 

Apeli i Prokurorisë  

 Tani do të paraqes përfundimet e Dhomës Gjyqësore në lidhje me Apelin e Prokurorisë. 

 Në pikën e parë të Apelit, Prokuroria parashtron se Dhoma Gjyqësore bëri gabim ligjor 
dhe faktik kur konkludoi se nuk ishte vërtetuar krimi i përndjekjes kryer përmes dhunës 
seksuale.  

 Prokuroria argumenton se Dhoma Gjyqësore gaboi që nuk konkludoi se shkelja bazë e 
dhunës seksuale u vërtetua në lidhje me një vajzë shqiptare kosovare në një kolonë në komunën 
e Prishtinës dhe dy të reja shqiptare kosovare në Beleg. Gjithashtu Prokuroria argumenton se 
Dhoma Gjyqësore gaboi kur nuk konkludoi se ishte vërtetuar krimi i përndjekjes nëpërmjet 
dhunës seksuale kundër pesë grave, përkatësisht tri të lartpërmendurave si dhe dëshmitares K14 
dhe dëshmitares K20. Së fundi, Prokuroria argumenton se Dhoma Gjyqësore gaboi që nuk e 
shpalli Gjorgjeviqin fajtor për përndjekje nëpërmjet kryerjes së dhunës seksuale të 
lartpërmendur në kuadër të kategorisë III të NPK-së. 

 Dhoma e Apelit gjykon se Dhoma Gjyqësore gaboi që nuk konkludoi se tri gratë ishin 
dhunuar seksualisht. Gjithashtu, Dhoma e Apelit konkludon se Dhoma Gjyqësore bëri gabim ligjor 
gjatë analizimit të synimit diskriminues të autorëve të dhunës seksuale. Për arsyet e shtjelluara 
në Aktgjykim, Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit mospajtues të gjykatësit 
Tuzmukhamedov, është bindur se dhuna seksuale kundër vajzës shqiptare kosovare në një 
kolonë në komunën e Prishtinës, dy të rejave shqiptare kosovare në Beleg dhe dëshmitares K14 
dhe dëshmitares K20, u krye me synim diskriminues dhe përbënte përndjekje.  Për më tepër 
Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit mospajtues të gjykatësit Tuzmukhamedov, 
konkludon se për z. Gjorgjeviq ishte e parashikueshme se mund të kryhej përndjekje në formën 
e dhunës seksuale, dhe se, nëpërmjet pjesëmarrjes së tij në NPK, ai e mori përsipër me dashje 



rrezikun. Rrjedhimisht, Dhoma e Apelit e shpall z. Gjorgjeviq fajtor për krimin e përndjekjes në 
bazë të kategorisë III të NPK-së.  

 Bazuar në këto përfundime, Dhoma e Apelit, me përjashtim të mendimit mospajtues të 
gjykatësit Tuzmukhamedov, miraton pikën e parë të Apelit të Prokurorisë dhe, me përjashtim të 
mendimit mospajtues të gjykatësit Güney, shpall fajësi në kuadër të Pikës 5 për përndjekje në 
formën e dhunës seksuale si krim kundër njerëzimit sipas kategorisë III të NPK-së.  

Dënimi 

 Tani do të diskutoj dënimin. 

 Z. Gjorgjeviq në pikën e nëntëmbëdhjetë të apelit të tij dhe Prokuroria në pikën e dytë 
të apelit të vet, apelojnë dënimin më 27 vjet burgim të dhënë nga Dhoma Gjyqësore.  

 Dhoma e Apelit gjykon se Dhoma Gjyqësore kishte kompetencë ta konsideronte rolin dhe 
pozitën e Gjorgjeviqit si faktor rëndues. Sidoqoftë, Dhoma Gjyqësore bëri një gabim të dukshëm 
duke mos përcaktuar nëse z. Gjorgjeviq shpërdoroi pozitën e tij si epror. Si rrjedhojë, Dhoma e 
Apelit miraton pjesërisht Pikën e Nëntëmbëdhjetë të Apelit të z. Gjorgjeviq. Gjithsesi Dhoma e 
Apelit i konsideron argumentet e tjera të tij, jobindëse dhe i hedh poshtë. Njëherazi, Dhoma e 
Apelit nuk bindet nga argumentet e Prokurorisë dhe rrjedhimisht hedh poshtë Pikën e Dytë të 
Apelit të saj.   

 Duke u bazuar në sa më sipër, dhe pas shqyrtimit tërësor të rrethanave të çështjes, 
Dhoma e Apelit e gjykon me vend një ulje të dënimit të z. Gjorgjeviq. Veçanërisht, Dhoma e 
Apelit gjykon se fajësitë e shpallura nga Dhoma Gjyqësore të cilat tashmë janë përmbysur në 
apel, kanë më shumë peshë se fajësitë e reja të shpallura nga Dhoma e Apelit – jo vetëm përsa i 
përket numrit të viktimave, por edhe në aspektin e nivelit të përgjegjësisë së Gjorgjeviqit. 
Gjithsesi kjo në asnjë mënyrë nuk do të thotë se Dhoma e Apelit mendon se krimet për të cilat 
është fajësuar Gjorgjeviqi në apel, nuk janë të rënda. Duke marrë parasysh sa më sipër dhe 
bazuar në rrethanat e kësaj çështjeje ndër të cilat edhe moshën e Gjorgjeviqit, Dhoma e Apelit 
e ul dënimin e tij.  
 

VENDIM 

Tani do të lexoj vendimin të Dhomës së Apelit. Z. Gjorgjeviq, ju lutem ngrihuni. 

Për arsyet e lartpërmendura, DHOMA E APELIT, 

BAZUAR NË Nenin 25 të Statutit dhe Rregullën 117 dhe Rregullën 118 të Rregullores; 

DUKE MARRË SHËNIM parashtrimet me shkrim të palëve dhe argumentet e tyre gojore të 
paraqitura në seancën e apelit më 13 maj 2013; 

MBLEDHUR  në seancë publike; 

NË LIDHJE ME APELIN E GJORGJEVIQIT: 

MIRATON pikën e trembëdhjetë të Apelit të Gjorgjeviqit, dhe SHFUQIZON fajësinë e tij për 
dëbim (Pika 1) dhe përndjekje nëpërmjet dëbimit (Pika 5) në lidhje me shpërnguljen e njerëzve 
nga Peja për në Mal të Zi më 27 dhe 28 mars 1999, dhe nga Mitrovica më 4 prill 1999; 

MIRATON pjesërisht, pikën e gjashtëmbëdhjetë të Apelit të Gjorgjeviqit, SHFUQIZON fajësinë e 
tij, në lidhje me: 

Dëbim (Pika 1) dhe përndjekje kryer nëpërmjet dëbimit (Pika 5) në Klladërnicë, në 
komunën e Skënderajt, midis 12 dhe 15 prillit 1999 dhe në qytetin e Suharekës, midis 7 
dhe 21 majit 1999;  



Veprime të tjera çnjerëzore (zhvendosje e dhunshme) (Pika 2) dhe përndjekje kryer 
nëpërmjet zhvendosjes së dhunshme (Pika 5) përkatësisht në Burojë dhe Tushilë, në 
komunën e Skënderajt, midis 25 dhe 26 marsit dhe më 29 mars 1999, dhe më 14 maj 
1999, në Qyshk në komunën e Pejës;  

Vrasje si shkelje e ligjeve ose zakoneve të luftës dhe si krim kundër njerëzimit (Pika 3 
dhe 4), dhe përndjekje kryer nëpërmjet vrasjes (Pika 5) të Hamdi Duriqit dhe Selmon 
Gashit në qytetin e Podujevës të komunës së Podujevës, më 28 mars 1999 dhe të nëntë 
burrave në Krushë të Vogël në komunën e Rahovecit, më 25 mars 1999;  

MIRATON pjesërisht, pikën e tetëmbëdhjetë të Apelit të Gjorgjeviqit, SHFUQIZON fajësinë e tij 
për Pikat 1 - 5 në lidhje me ndihmë dhe inkurajim, dhe si rrjedhojë SHPALL TË PANEVOJSHME 
pikën e njëmbëdhjetë të Apelit të Gjorgjeviqit; 

MIRATON pjesërisht, pikën e nëntëmbëdhjetë të Apelit të Gjorgjeviqit dhe konkludon se Dhoma 
Gjyqësore gaboi kur cilësoi si faktor rëndues, pozitën e Gjorgjeviqit si epror; 

RRËZON pjesën e mbetur të apelit të Gjorgjeviqit, me përjashtim të mendimit  pjesërisht 
mospajtues të gjykatësit Güney në lidhje me pikën e shtatëmbëdhjetë të Apelit të Gjorgjeviqit, 
dhe të mendimit mospajtues të gjykatësit Tuzmukhamedov  në lidhje me nënpikat 9(E), (F), dhe 
(G), dhe pjesërisht mospajtues në lidhje me pikën e dymbëdhjetë, të pesëmbëdhjetë dhe të 
shtatëmbëdhjetë të Apelit; 

LË NË FUQI të gjitha verdiktet e tjera të fajësisë për Pikën 1- 5;  

 

NË LIDHJE ME APELIN E PROKURORISË 

MIRATON, me përjashtim të mendimit pjesërisht mospajtues të gjykatësit Güney dhe gjykatësit 
Tuzmukhamedov pikën e parë të Apelit të Prokurorisë, dhe në bazë të Nenit 5 dhe Nenit 7 (1) të 
Statutit, SHPALL Gjorgjeviqin fajtor për krimin e përndjekjes nëpërmjet dhunës seksuale si krim 
kundër njerëzimit (Pika 5), sipas kategorisë III të ndërmarrjes së përbashkët kriminale në lidhje 
me dhunën seksuale kundër dëshmitares K20 dhe dy të rejave të tjera në Beleg, dëshmitares K14 
dhe vajzës shqiptare kosovare në një kolonë, dhe rrjedhimisht RISHIKON fajësinë e Gjorgjeviqit 
në lidhje me Pikën 5; 

RRËZON pikën e dytë të Apelit të Prokurorisë; 

ANULON dënimin me 27 vjet burgim dhe URDHËRON një dënim me XX vjet burgim, duke 
llogaritur brenda kohëzgjatjes së dënimit, kohën që ai ka qenë në paraburgim, në bazë të 
Rregullës 101(C) të Rregullores; 

Në përputhje me Rregullën 103(C) dhe Rregullën 107 të Rregullores URDHËRON që Vllastimir 
Gjorgjeviqi të mbahet në paraburgim prej Tribunalit deri në finalizimin e masave për 
transferimin e tij në shtetin ku do të vuajë dënimin.  

Gjykatësi Güney bashkëngjit një Mendim Pjesërisht Mospajtues dhe të Veçantë 

Gjykatësi Tuzmukhamedov bashkëngjit Mendim Mospajtues. 

 

Z. Gjorgjeviq, mund të uleni.  

 

Sekretar, ju lutem jepuni palëve kopje të Aktgjykimit.  



Para se të deklaroj mbylljen e seancës, dëshiroj të falënderoj të gjithë të pranishmit në këtë 
sallë gjyqësore dhe jashtë saj të cilët na ndihmuan gjatë gjithë seancave të kësaj çështjeje e 
cila tashmë ka ardhur në përfundim. Seancën e deklaroj të mbyllur. Dhoma e Apelit tërhiqet.  

 


