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096 QUA TER 

Per tliim 

Unë, Stefan Trechsel, në cilësinë si Gjykatës Kujdestar i Tribunalit Ndërkombëtar për 

Ndjekjen Penale të Personave Përgjegjës për Shkelje të Rënda të Së Drejtës Humanitare 

Ndërkombëtare të Kryera në Territorin e ish-Jugosllavisë që prej vitit 1991 ("Tribunali"); 

P ASI KAM MARRË "Mocionin Urgjent ku Kërkohet Leje prej Dhomës së Apelit për 

Pjesëmarrjen e Z. Lahi Brahimaj në një Funeral së bashku me Shtojcën Konfidenciale", 

dorëzuar më 30 nëntor 2009 ("Mocioni"); 

DUKE MARRË SHËNIM "Mendimin e EULEX-it në lidhje me kërkesën e Lahi Brahimajt 

për Pjesëmarrje në Funeral", dorëzuar konfidencialisht prej Shefit të Misionit të Bashkimit 

Evropian për Shtetin e Të Drejtës në Kosovë ("EULEX") më 30 nëntor 2009 ("Mendimi i 

EULEX-it"); 

DUKE MARRË SHËNIM "Përgjigjen e Prokurorisë ndaj Kërkesës së Lahi Brahimajt për 

Pjesëmarrje në Funeral", gjithashtu dorëzuar më 30 nëntor 2009 ("Përgjigje"); 

DUKE MARRË PARASYSH se bazuar në pjesën përkatëse të Rregullës 28(D)(ii) të 

Rregullores së Procedurës dhe Provave ("Rregullorja"), kur tashmë çështja i është caktuar një 

Dhome Gjyqësore dhe kur kërkesa bëhet gjatë orarit të rregullt të punës së Sekretarisë dhe 

Dhoma Gjyqësore është e padisponueshme, kërkesa shqyrtohet prej Gjykatësit Kujdestar 

nëqoftëse ai bindet se çështja është urgjente; 

DUKE MARRË SHËNIM se bazuar në paragrafin F të Rregullës 28, dispozita e mësipërme 

zbatohet mutatis mutandis për kërkesat drejtuar Dhomës së Apelit; 

DUKE MARRË P ARASYSH se Mocioni u paraqit brenda orarit të rregullt të Sekretarisë, se 

Dhoma përkatëse Gjyqësore është e padisponueshme dhe se urgjenca e kërkesës është e til1ë 

që mosshqyrtimi i saj prej Gjykatësit Kujdestar do ta bënte të pafrytshmne; 

DUKE MARRË PARASYSH se Paraqitësi i Kërkesës kërkon le je për të qenë i pranishëm 

në funeralin e një të afermi dhe për këtë arsye ai duhet të udhëtojë jashtë komunës ku banon 

aktualisht; 1 

1 Mocion, f2-3 dhe Shtojca Konfidenciale 
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DUKE KUJTUAR se në përputhje me kushtet e lirimit të tij të përkohshëm përcaktuar prej 

Dhomës së Apelit në Vendimin e majit 2009 ndër të tjera Paraqitësi i Kërkesës duhej të 

qëndronte në komunën e banimit të tij;2 

DUKE KUJTUAR Vendimin e shtatorit 2009 dhe Vendimin e tetorit 2009 ku Dhoma e 

Apelit miratoi kërkesën për banimin e Paraqitësit të Kërkesës brenda komunës së Prishtinës;3 

DUKE MARRË PARASYSH se i ndjeri ndërroi jetë në një aksident të papritur e fatkeq në 

një vend tjetër dhe se po bëhen përgatitje për transportimin në vendin e funeralit në Kosovë 

në lidhje me të cilin Paraqitësi i Kërkesës bën të ditur se është planifikuar paraprakisht për I 

dhjetor 2009, por se do të ndryshojë për shkak të "formaliteteve të nevojshme,,;4 

Rrjedhimisht DUKE MARRË PARASYSH se kërkesa e Paraqitësit të Kërkesës për 

ndryshim të përkohshëm të kushteve të lirimit të tij nuk është e fiksuar për datën I dhj etor 

2009, por varet prej datës aktuale të funeralit e cila mbetet për t'u konfirmuar; 

DUKE MARRË PARASYSH argumentin e Paraqitësit të Kërkesës se pjesëmarrja e tij në 

Tribunal nuk është e rëndësishme vetëm personalisht për, por pas kryerjes së dy të tretave të 

dënimit është e rëndësishme edhe për riintegrimin e tij në shoqëri pas lirimit të tij 

përfundimtar; 5 

DUKE MARRË PARASYSH se EULEX-i nuk ka asnjë kundërshtim ndaj kërkesës dhe 

"është i gatshëm të ofrojë shoqërim të përshtatshëm për udhëtimin e Z. Brahimaj,,;6 

DUKE MARRË PARASYSH se gjithashtu Prokuroria nuk ngre kundërshtim ndaj Mocionit, 

me kusht që funerali të jetë më datë I dhjetor 2009 dhe që Brahimaj "të ketë shoqërim të 

përshtatshëm prej zyrtarëve të EULEX-it gjatë udhëtimit të tij nga Prishtina për në funeral, në 

funeral dhe gjatë kthimit të tij në Prishtinë atë ditë"/ 

2 Vendim mbi Kërkesën e Lahi Brahimajt për Lirim të Përkohshëm, 25 maj 2009 ("Vendim i majit 2009"). 
3 Vendim mbi Kërkesën e Lahi Brahimajt për Ndryshirnin e Kushteve të Lirimit të Përkohshëm, 2 shtator 2009 ("Vendim i 
shtatorit 2009"), f 6-7: Vendim mbi Mocionin e Lahi Brahimajt ku Kërkohet Ndryshirni i Adresës së Banimit, 20 tetor 2009 
("Vendim i tetorit 2009"), para 12. 
4 Mocion, paragrafi 7. 
5 Mocion, paragrafi 6. Shih edhe Vendim i majit 2009, para 2 që i referohet Prokurori k. Ramush Haradinajt dhe të tjerëve., 
Lënda Nr. IT-04-84-T, Aktgjykim, 3 pri1l2008, para 504-505. 
6 Mendirni i EULEX-it 
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DUKE MARRË PARASYSH se megjithëse famiIja e të ndjerit planifikon kryerjen e 

funeralit më 1 dhjetor 2009, formalitetet e nevojshme për transferimin e të ndjerit nga vendi 

ku ndërroi jetë për në Kosovë mund të shkaktojnë vonesa të paparashikuara; 

DUKE MARRË P ARASYSH veçanësitë e rrethanave ekzistuese, kërkesa për pjesëmarrje 

në funerai duhet shqyrtuar dashamirësisht, duke i dhënë mundësinë paraqitësit të kërkesës për 

të informuar Sekretarinë dhe EULEX-in për datën e funeralit pas konfirmimit; 

BAZUAR NË Rregullat 28, 54 dhe 65 të Rregullores; 

MIRA TON Mocionin; 

URDDHËRON Avokatin e Paraqitësit të Kërkesës të informojë Sekretarinë dhe EULEX-in 

për datën përfundimtare të funeralit sa më shpejt pas konfirmimit; 

KËRKON prej autoriteteve të EULEX-it që: 

Ci) në datën e funeralit dhënë prej avokatit të paraqitësit të kërkesës ta shoqërojnë 

Brahimajn për në vendin e funeraiit dhe prej tij siç përcaktohet në Shtojcën 

konfidenciaie të Mocionit; 

(ii) të garantojnë kthimin e Brahimajt në vendbanimin e tij të tanishëm; dhe 

(iii) ti dërgojnë një raport Dhomës së Apelit pas kthimit të Brahimajt në vendbanimin 

e tanishëm; dhe 

URDHËRON të mbeten në fuqi të gjitha kushtet dhe kufizimet e lirimit të përkohshëm të 

Brahimajt identifikuar në Vendimin e majit 2009 dhe Vendimin e shtatorit 2009; 

Përpiluar në anglisht dhe frengjisht; teksti në anglisht ka përparësi. 

7 Përgj igj e, f.1 
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Sot, më datën 1 dhjetor 2009. 
Në Hagë 
Holandë 

[Vula e Tribunalit Ndërkombëtar] 
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