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KJO DHOMË GJYQËSORE e Tribunalit Ndërkombëtar për Ndjekjen Penale të Personave 

Përgjegjës për Shkelje të Rënda të Të Drejtës Humanitare Ndërkombëtare të Kryera në 

Territorin e ish-Jugosllavisë që prej vitit 1991 (“Tribunali”) ka marrë  “Kërkesë në Emër të 

Ramush Haradinajt për Leje për Apelim bazuar në paragrafin (B) të Rregullës 73” dorëzuar 

më 18 janar 2011 (“Mocion”) dhe jep më poshtë vendimin përkatës. 

 

I. HISTORIA PROCEDURALE  

 

1. Më 19 korrik 2010, Dhoma e Apelit shfuqizoi vendimin e Dhomës Gjyqësore për 

dhënien e pafajësisë Ramush Haradinajt, Idriz Balajt dhe Lahi Brahimajt për disa pika të 

Aktakuzës dhe urdhëroi rigjykim për këto pika1. Më 15 shtator 2010 Dhoma Gjyqësore 

urdhëroi që Aktakuza e Ndryshuar për Herë të Katërt të jetë aktakuza në fuqi gjatë rigjykimit 

të pjesshëm.2 Më 9 nëntor 2010, Prokuroria dorëzoi versionet “e shënuara” dhe “të pastra” të 

Aktakuzës së Ndryshuar për Herë të Katërt që korrespondojnë me lëndën e rigjykimit të 

pjesshëm. (“Aktakuza ”).3 

 

2. Më 14 janar 2011, Dhoma Gjyqësore lëshoi “Vendim mbi Formën e Shkurtuar të 

Aktakuzës së Ndryshuar për Herë të Katërt” (“Vendimi i Apeluar”), në të cilin urdhëroi 

korrigjime në Aktakuzë.4 

 

3. Në Mocion i Akuzuari Ramush Haradinaj (“i Akuzuari”) ka kërkuar leje për apelim të 

disa pjesëve të Vendimit të Apeluar bazuar në paragrafin (B) të Rregullës 73 të Rregullores 

së Procedurës dhe Provave (“Rregullorja”).5 

 

4. Më 26 janar 2011 Prokuroria dorëzoi “Përgjigje e Prokurorisë ndaj Kërkesës në Emër 

të Ramush Haradinajt për Leje për Apelim Bazuar në paragrafin (B) të Rregullës 73” 

(“Përgjigje”). 

 

II. PARASHTRIME TË PALËVE  

                                                           
1 Prokurori k .Ramush Haradinajt dhe të tjerëve, Lënda Nr. IT-04-84-A, Aktgjykim, 19 korrik 2010 
(“Aktgjykimi i Apelit”), para 377. 
2 Urdhër lidhur me Aktakuzën në Fuqi dhe Vetëdeklarimet, 15 shtator 2010 
3 Parashtrim i Versionit të Ri të Aktakuzës së Ndryshuar për Herë të Katërt të Rishikuar, 9 nëntor 2010, Shtojcat 
A dhe B, Shtojcat A dhe B. 
4 Vendimi i Apeluar, para. 42. 
5 Mocion, para. 1. 
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A. Mocioni 

 

5. I Akuzuari kërkon leje për të apeluar konkluzionet e mëposhtme në Vendimin e 

Apeluar 

 

(i) urdhrin në paragrafin 42(2)(b) të Vendimit të Apeluar  për zëvendësimin e 

paragrafit 24 të Aktakuzës me paragrafin 26 të Aktakuzës së Ndryshuar për 

Herë të Katërt; 

 

(ii) rrëzimin në paragrafin 42(4) të Vendimit të Apeluar, të kërkesës së të 

Akuzuarit për heqjen e akuzave të Aktakuzës për incidente pa lidhje me 

Jabllanicën; dhe 

 

(iii) rrëzimin në paragrafët 41 dhe 42(4) të Vendimit të Apeluar, të argumentit të të 

Akuzuarit se Dhoma Gjyqësore duhet të dëgjojë vetëm dy dëshmitarët të cilët 

ishin subjekt i apelit të Prokurorisë.6 

 

6. I Akuzuari parashtron se këto konkluzione prekin aspekte që duhen zgjidhur para 

fillimit të rigjykimit të pjesshëm me qëllim që ai të vihet në dijeni në mënyrë të drejtë lidhur 

me çfarë do të ballafaqohet dhe se një vendim i Dhomës së Apelit në këtë fazë, do të 

mundësojë që nisja e procesit të jetë absolutisht e qartë në lidhje me kuadrin e rigjykimit të 

pjesshëm urdhëruar prej Dhomës së Apelit.7 

 

7. I Akuzuari pretendon se zëvendësimi i paragrafit 24 të Aktakuzës me paragrafin 26 të 

Aktakuzës së Ndryshuar për Herë të Katërt do të kërkonte që Prokuroria të provonte akuza që 

janë haptazi jashtë urdhrit të Dhomës së Apelit për rigjykimin e të Akuzuarit në lidhje me 

gjashtë pika për Jabllanicën.8 Me arsyetimin se Dhoma e Apelit nuk mund të kishte 

parashikuar rigjykim në lidhje me Ndërmarrjen e Përbashkët Kriminale (“NPK”), e cila 

figuron në paragrafin 26 të Aktakuzës së Ndryshuar për Herë të Katërt, i Akuzuari kërkoi që 

Prokuroria të urdhërohej të korrigjonte ose hiqte të gjitha akuzat që nuk kanë lidhje me 

Jabllanicën.9 I Akuzuari parashtron se kundërshtimet e tij ndaj Aktakuzës me arsyetimin se 

                                                           
6 Po aty., para 3, 4. 
7 Po aty., para 4. Shih po aty edhe, para. 9.  
8 Po aty., para. 6. 
9 Po aty., para. 7-8. 
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nuk përkon me çfarë urdhëroi Dhoma e Apelit, kanë ndikim të drejtpërdrejtë në kryerjen e 

drejtë dhe të shpejtë të rigjykimit të pjesshëm.10 

 
8. Në lidhje me parashtrimin e tij se Dhoma Gjyqësore duhet të dëgjojë vetëm dy 

dëshmitarët që u përmendën në apel, i Akuzuari pretendon se “është tërësisht me vend” që ky 

problem të marrë përgjigje para fillimit të procesit.11 

 

B. Përgjigje 

 

9. Prokuroria parashtron se pikat që kërkon të apelojë i Akuzuari nuk ndikojnë 

thelbësisht në procedimin e drejtë dhe të shpejtë ose në rezultatin e rigjykimit të pjesshëm 

dhe ai është i vetëdijshëm për akuzat me të cilën ballafaqohet sepse Vendimi i Apeluar nuk e 

zgjeron akuzën në lidhje me përgjegjësinë e tij penale jashtë pjesëmarrjes së tij në krimet e 

kryera në Jabllanicë.12 

 

10. Prokuroria parashtron se leja nuk duhet miratuar në lidhje me akuza që dalin jashtë 

Jabllanicës ose në lidhje me aspektin nëse gjatë rigjykimit të pjesshëm Prokuroria duhet të 

thërrasë dëshmitarë shtesë veç Shefqet Kabashit dhe dëshmitarit tjetër.13  

 

11. Prokuroria argumenton se nëqoftëse vonon nisjen e rigjykimit të pjesshëm, apelimi i 

Vendimit të Apeluar nuk do të ndihmojë thelbësisht procedimin në rigjykimin e pjesshëm, 

por rrezikon të komprometojë procesin nëpërmjet shtimit të vështirësive në mundësimin e 

pranisë së dëshmitarëve.14 

 

III. LIGJI PËRKATËS 

 
12. Në bazë të paragrafit (B) të Rregullës 73. “vendimet në lidhje me të gjitha mocionet 

nuk i nënshtrohen apelit të ndërkohshëm, me përjashtim të rastit kur Dhoma Gjyqësore ka 

miratuar leje, e cila mund të japë një leje të tillë nëqoftëse vendimi lidhet me një çështje që 

do të ndikonte në mënyrë të dukshme kryerjen e drejtë dhe të shpejtë të procesit ose rezultatin 

                                                           
10 Po aty., para. 9. 
11 Po aty., para. 10. 
12 Përgjigje, para 2. Shih po aty edhe., para. 5. 
13 Po aty., para. 9 
14 Po aty., para. 6. 
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e gjykimit dhe për të cilën, sipas mendimit të Dhomës Gjyqësore, një vendim i menjëhershëm 

nga ana e Dhomës së Apelit mund ta  ndihmojë thelbësisht procesin”.  

 
13. Paragrafi (B) i Rregullës 73 e përjashton lejen, me përjashtim të rasteve kur Dhoma 

Gjyqësore kur Dhoma Gjyqësore konkludon se përmbushen të dy kushtet e tij, dhe edhe sikur 

të përmbushen të dy kushtet e paragrafit (B) të Rregullës 73, leja është përsëri në 

kompetencën gjykuese të Dhomës Gjyqësore.15 Leja bazuar në paragrafin (B) të Rregullës 73 

nuk ka të bëjë me faktin nëse vendimi është arsyetua korrektësisht ose jokorrektësisht.16 

 
IV. DISKUTIM 

 

14. Konkluzionet e Dhomës Gjyqësore në lidhje me Aktakuzën për të cilat i Akuzuari 

pretendon se nuk përkojnë me urdhrin e Dhomës së Apelit, kanë të bëjnë me rishikimin e 

kuadrit të NPK-së në paragrafin 24 dhe rrëzimin e kërkesës së të Akuzuarit për heqjen e të 

gjitha akuzave për incidente pa lidhje me Jabllanicën.17 Të dy këta faktorë ndikojnë 

thelbësisht aktakuzën kundër të Akuzuarit. Në secilën Pikë të Aktakuzës akuzohet se i 

Akuzuari kreu krime nëpërmjet pjesëmarrjes në NPK dhe korrigjimi i paragrafit 24 urdhëruar 

prej Dhomës Gjyqësore e ndryshon thelbësisht kuadrin e NPK-së. Për më tepër rrëzimi i 

kërkesës së të Akuzuarit për heqjen e të gjitha akuzave për incidente që nuk kanë lidhje me 

Jabllanicën nënkupton mbetjen në fuqi të akuzave të gjera të pjesëmarrjes së të Akuzuarit në 

NPK. Dhoma Gjyqësore konkludon se interpretimi i gabuar i urdhrit të Dhomës së Apelit në 

lidhje me aspektet e lartpërmendura do të ndikonte thelbësisht në kryerjen e një procesi të 

drejtë dhe të shpejtë. 

 

15. Në Vendimin e Apeluar u konkludua se parashtrimet mbi pranueshmërinë e provave 

ishin të nxituara dhe nuk kanë lidhje me brendinë e Aktakuzës.18 Mirëpo prej këtij fakti, 

Dhoma Gjyqësore nuk nxjerr përfundimin se Vendimi i Apeluar nuk prek çështje të tilla.19 

                                                           
15 Shih për shembull Prokurori k. Strugarit, Lënda Nr. IT-01-42-T, Vendim mbi Mocionin e Mbrojtjes për Leje, 
17 qershor 2004, para. 4;  Millutinoviq dhe të tjerë., Lënda Nr. IT-05-87-T, Vendim mbi Mocionin e Mbrojtjes 
për Leje për Apelim të Ndërkohshëm të Vendimit të Rregullës 98 bis, 14 qershor 2007 (“Vendim i 14 qershorit 
2007”), para 4. Shih edhe Vendim mbi Kërkesën e Milletiqit për Leje për Apelim të Vendimit mbi 
Kundërshtimet e Mbrojtjes ndaj Pranimit të Deklaratës si Ekspert të Gjeneralit Rupert Smith, 15 prill 2008 
(“Vendim i  15 prillit 2008”) 
16 Shih për shembull Prokurori k. Millosheviqit, Lënda Nr. IT-02-54-T, Vendim mbi Kërkesën e Prokurorisë për 
Leje për Apelimin e Vendimit të Dhomës Gjyqësore mbi Mocionin e Prokurorisë për Procedimin Voir Dire, 20 
qershor 2005, para 4; Vendim i  15 prillit 2008, f. 4; Vendim i 14 qershorit 2007, para. 4 
17 Mocion, para 5 – 9. 
18 Vendimi i Apeluar, para 41. 
19 Shih Përgjigje, para. 5. 
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Problemi nëse Dhoma Gjyqësore duhet të dëgjojë vetëm Shefqet Kabashin dhe dëshmitarin 

tjetër është brenda kuadrit të urdhrit të Dhomës së Apelit për rigjykim të pjesshëm që përbën 

lëndën e Vendimit të Apeluar. Gjithashtu ai përfshihet në aspektin më të gjerë të provave që 

janë të pranueshme bazuar në urdhrin e Dhomës së Apelit për rigjykim të pjesshëm, që 

diskutohet në paragrafin 41 të Vendimit të Apeluar. 

 

16. Problemi nëse Dhoma Gjyqësore duhet të dëgjojë vetëm Shefqet Kabashin dhe 

dëshmitarin tjetër ka ndikim vendimtar mbi natyrën dhe kuadrin e rigjykimit të pjesshëm, dhe 

rrjedhimisht ndikon në kryerjen e një procesi të drejtë dhe të shpejtë dhe në rezultatin e 

rigjykimit të pjesshëm. 

 

17. Çfarëdo vonese që mund të rezultojë prej miratimit të lejes kërkuar prej të Akuzuarit, 

do të jetë relativisht e pakët krahasuar me vonesat që mund të shkaktohen prej moszgjidhjes 

së problemeve para nisjes së rigjykimit të pjesshëm. Megjithëse Dhoma Gjyqësore pranon se 

frikësimi i dëshmitarëve mbetet problem i madh, vonesa e shkaktuar prej miratimit të lejes 

nuk do të rrezikojë të komprometojë procesin nëpërmjet shtimit të vështirësisë në 

mundësimin e pranisë së dëshmitarëve, siç pretendon Prokuroria.20 

 

18. Përgjigjja e menjëhershme e Dhomës së Apelit për secilin prej tre problemeve ngritur 

prej të Akuzuarit mund të ndihmojë thelbësisht procesin duke davaritur paqartësinë lidhur me 

një aspekt të rëndësishëm të akuzave kundër tij. 

 

19. Rrjedhimisht, janë përmbushur kriteret për leje përcaktuar në paragrafin (B) të 

Rregullës 73 lidhur me tre problemet ngritur nga i Akuzuari. 

 

 

V. VENDIM  

 

21. Për arsyet e lartpërmendura, bazuar në paragrafin (B) të Rregullës 73, Dhoma 

Gjyqësore MIRATON Mocionin dhe URDHËRON  që të miratohet leje në lidhje me: 

 

                                                           
20 Përgjigje, para. 6. 
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(a) urdhrin në paragrafin 42(2)(b) të Vendimit të Apeluar  për zëvendësimin e 

paragrafit 24 të Aktakuzës me paragrafin 26 të Aktakuzës së Ndryshuar për 

Herë të Katërt; 

 

(b) rrëzimin në paragrafin 42(4) të Vendimit të Apeluar të kërkesës së të 

Akuzuarit për heqjen e akuzave të Aktakuzës për incidente pa lidhje me 

Jabllanicën; dhe 

 

(c) rrëzimin në paragrafët 41 dhe 42(4) të Vendimit të Apeluar, të argumentit 

të të Akuzuarit se Dhoma Gjyqësore duhet të dëgjojë vetëm dy dëshmitarët 

të cilët ishin subjekt i apelit të Prokurorisë.  

  

 

 

 
Përpiluar në anglisht dhe frëngjisht; teksti në anglisht ka përparësi. 
         
            
       /nënshkruar në origjinal/ 

Gjykatës Bakone Justice Moloto 
Kryegjykatës 

 
Sot, më datën 3 shkurt 2011.  
Në Hagë 
Holandë 

 

[Vula e Tribunalit Ndërkombëtar]  
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