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(IT-03-66) 

LIMAJ dhe  
të tjerë   
 

  Prokurori kundër Fatmir Limajt, Isak Musliut dhe Haradin Balës 
 

FATMIR LIMAJ      

 

 
Pretendohej se kishte qenë komandant në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) dhe 
përgjegjës për funksionimin e rajonit të Llapushnikut dhe të kamp-burgut të UÇK-së 
në Llapushnik (afërsisht 25 km në perëndim të Prishtinës); gjithashtu pretendohej të 
kishte pasur pseudonimin “Çeliku” 
 
 - U shpall i pafajshëm 
  

 
 

Lindur 4 shkurt 1971 në Banjë, komuna e Suharekës, Kosovë 

Aktakuza E parë: 27 janar 2003, u bë publike më 18 shkurt 2003; u ndryshua për 
here të pare: 25 mars 2003; u ndryshua për herë të dytë: 12 shkurt 2004 

Arrestohet 18 shkurt 2003 nga autoritetet sllovene 

Transferohet në TPNJ 3 mars 2003 

Paraqitja e parë dhe 
paraqitjet e tjera 

5 mars 2003, u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjithat akuzat; 27 shkurt 
2004, u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha akuzat e reja të 
aktakuzës së ndryshuar për herë të dytë 

Aktgjykimi i Dhomës 
Gjyqësore  

30 nëntor 2005, u shpall i pafajshëm dhe u lirua 

Aktgjykimi i Dhomës së 
Apelit 

27 shtator 2007, u shpall i pafajshëm 

 
 

ISAK MUSLIU  

 

 
Pretendohej se kishte qenë komandant në UÇK për rajonin e Llapushnikut dhe të 
kamp-burgut të Llapushnikut dhe se kohe pas kohe kishte shërbyer si roje në kamp-
burgun e Llapushnikut; gjithashtu pretendohet se njihej me pseudonimin “Çerçizi” 
 
 - U shpall i pafajshëm 
  

 
 

Lindur 31 tetor 1970 në Reçak, komuna e Shtimes, Kosovë 
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Aktakuza e parë: 27 janar 2003, u bë publike më 18 shkurt 2003; u ndryshua për 
herë të pare: 25 mars 2003; u ndryshua për herë të dytë: 12 shkurt 2004 

Arrestohet 17 shkurt 2003 nga Forcat shumëkombëshe të Kosovës (KFOR) 

Transferohet në TPNJ 18 shkurt 2003 

Paraqitja e parë dhe 
paraqitjet e tjera 

20 shkurt 2003, u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha akuzat; 27 
shkurt 2004, u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha akuzat e reja të 
aktakuzës së ndryshuar për herë të dytë 

Aktgjykimi i Dhomës 
Gjyqësore  

30 nëntor 2005, u shpall i pafajshëm dhe u lirua 

Aktgjykimi i Dhomës së 
Apelit  

27 shtator 2007, u shpall i pafajshëm  

 
 

HARADIN BALA  

 

 
Roje në kamp-burgun e UÇK-së në Llapushnik; gjithashtu i njohur me pseudonimin 
“Shala” 
 
 
 - I dënuar me 13 vjet burgim 
  

 
I shpallur fajtor për:  
 
Tortura, trajtim mizor, vrasje,(shkelje të ligjeve ose zakoneve të luftës) 
 
• Bala personalisht keqtrajtoi tre të burgosur dhe ndihmoi në keqtrajtimin e njërit prej tre të 
burgosurve. 
 
• Luajti rol në mbajtjen dhe zbatimin e kushteve çnjerëzore në kamp-burgun e Llapushnikut. 
 
• Ndihmoi në torturimin e një të burgosuri. 
 
• Bala, së bashku me një, ose ndoshta dy roje të tjerë të UÇK-së, vrau nëntë të burgosur të kamp-
burgut në malet e Berishës më 25 ose 26 korrik 1998. 
 
 
 

Lindur 10 qershor 1957 në Koroticën e Epërme, komuna e Gllogocit, Kosovë 

Aktakuza e parë: 27 janar 2003, u bë publike më 18 shkurt 2003; u ndryshua për 
herë të parë: 25 mars 2003; u ndryshua për herë të dytë: 12 shkurt 2004 

Arrestohet 17 shkurt 2003 nga KFOR-i 

Transferohet në TPNJ 18 shkurt 2003 

Paraqitja e parë dhe 
paraqitjet e tjera 

20 shkurt 2003, u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha akuzat; 27 
shkurt 2004, u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha akuzat e reja të 
aktakuzës së ndryshuar për herë të dytë 

Aktgjykimi i Dhomës 
Gjyqësore 

30 nëntor 2005, u dënua me 13 vjet burgim 

Aktgjykimi i Dhomës së 
Apelit 

27 shtator 2007, dënimi u la në fuqi 

Vuajtja e Dënimit 14 maj 2008, u dërgua për të vuajtur dënimin në Francë. Periudha e 
kaluar në paraburgim iu llogarit si kohë burgimi; më 28 qershor 2012 u 
miratua lirim i parakohshëm i cili hyri në fuqi më 31 dhjetor 2012 
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TË DHËNA 
 

Ditët e gjykimit 88 

Dëshmitarët e thirrur nga 
Prokuroria 

61 

Dëshmitarët e thirrur nga Mbrojtja 32 

Provat e Prokurorisë  260 

Provat e Mbrojtjes  44 
 

 

GJYKIMI 

Filloi  15 nëntor 2004 

Argumentet përmbyllëse 29 gusht – 1 shtator 2005 

Dhoma Gjyqësore II Kryegjykatësi Kevin Parker, Gjykatësi Krister Thelin, 
Gjykatësja Chistine Van Den Wyngaert 

Përfaqësuesit e Prokurorisë  Alex Whiting, Julian Nicholls, Milbert Shin, Colin Black   

Avokatët e Mbrojtjes Për Fatmir Limajn: Michael Mansfield dhe Karim A. Khan 
Për Haradin Balën: Gregor Guy-Smith dhe Richard Harvey 
Për Isak Musliun: Michael Topolski dhe Steven Powles 

Vendimi i Dhomës Gjyqësore 30 nëntor 2005 

 
 

APELI 

Dhoma e Apelit Kryegjykatësi Fausto Pocar Gjykatësi Mohamed Shahabuddeen, 
Gjykatësja Andrèsia Vaz, Gjykatës Theodor Meron, Gjykatës Wolfgang 
Schomburg 

Përfaqësuesit e Prokurorisë  Carla del Ponte, Helen Brady 

Avokatët e Mbrojtjes Për Fatmir Limajn: Michael Mansfield dhe Karim A. Khan 
Për Haradin Balën: Gregor Guy-Smith dhe Richard Harvey 
Për Isak Musliun: Michael Topolski dhe Steven Powles 

Vendimi 27 shtator 2007 

 

ÇËSHTJE QË KANË LIDHJE 
 

HARADINAJ dhe të tjerët (IT-04-84) 

MILLOSHEVIQ (IT-02-54) “KOSOVË, KROACI DHE BOSNJË” 

SHAINOVIQI dhe të tjerët (IT-05-87) “KOSOVË” 
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AKTAKUZA DHE AKUZAT 

Aktakuza e parë që përmbante akuza kundër Fatmir Limajt, Haradin Balës, Isak Musliut dhe Agim 
Murtezit, u konfirmua më 27 janar të vitit 2003 dhe u bë publike më 18 shkurt 2003. Pas tërheqjes së 
akuzave kundër Agim Murtezit, Dhoma Gjyqësore  i dha leje Prokurorisë të ndryshonte aktakuzën. 
Aktakuza e ndryshuar për here të parë u paraqit më 7 mars të vitit 2003 dhe u konfirmua më 25 mars 
2003. Më 6 nëntor të vitit 2003, Prokuroria paraqiti aktakuzën e ndryshuar për herë të dytë, e cila u 
konfirmua nga Dhoma Gjyqësore më 12 shkurt 2004. 
 
Në aktakuzën në fuqi, Limaj, Bala dhe Musliu akuzoheshin për pjesëmarrje në një ndërmarrje të 
përbashkët kriminale ("NPK"). Synimi i NPK-së ishte frikësimi, burgosja, ushtrimi i dhunës dhe vrasja e 
civilëve serbë dhe shqiptarëve të konsideruar bashkëpunëtorë të cilët refuzonin të bashkëpunonin me 
UÇK-në ose i bënë qëndresë UÇK-së me mjete joushtarake  
 
Sipas aktakuzës, në fillim të vitit 1998, forcat e UÇK-së nën komandën dhe kontrollin e Limajt dhe 
Musliut, burgosën në mënyrë të paligjshme civilë serbë dhe shqiptarë nga komunat e Shtimes, Gllogocit 
dhe Lipjanit në kamp-burgun e Llapushnikut për periudha të zgjatura. 
 
Në aktakuzë pretendohej se Limaj, Bala dhe Musliu morën pjesë në mbajtjen dhe zbatimin e kushteve 
çnjerëzore në kamp, ndër të tjera, ushqim dhe kujdes mjekësor të pamjaftueshëm, dhe morën pjesë 
në torturimin dhe rrahjen e të burgosurve, ose ndihmuan dhe inkurajuan kryerjen e tyre. 
 
Gjithashtu në aktakuzë parashtrohej se, pak përpara 26 korrikut 1998, forcat serbe e rimorën rrethinën 
e kamp-burgut në Llapushnik. Si rezultat, më 26 korrik të vitit 1998, forcat e UÇK-së e braktisën kamp-
burgun. Bala  dhe një roje tjetër detyruan përafërsisht 21 të burgosur të shkonin në rresht nga kampi 
në malet e Berishës, rreth 35 km në perëndim të Prishtinës. Gjatë rrugës, ata u takuan me Limajn i cili 
i dha urdhra Balës. Pas një kohe të shkurtër, Bala i ndau të burgosurit në dy grupe. Një grup prej 
përafërsisht nëntë të burgosurish u lirua. Grupi tjetër prej përafërsisht 12 të burgosurish u detyrua nga 
Bala, një roje tjetër dhe nga një ushtar i tretë i UÇK-së të shkonte në rresht në një lirishtë në pyll. Në 
vijim  Bala, roja tjetër dhe ushtari i tretë i UÇK-së shtinë me armë ndaj tyre, duke vrarë 10 nga të 
burgosurit.  
 
Aktakuza u ngarkoi të akuzuarve përgjegjësi për këto krime: 
 
Në bazë të përgjegjësisë penale individuale (Neni 7(1) i Statutit) dhe në bazë të përgjegjësisë penale 
të eprorit (Neni 7(3) i Statutit) Limaj u akuzua për: 
 
• burgosje, torturë, veprime çnjerëzore dhe vrasje (krime kundër njerëzimit, Neni 5) 
• trajtim mizor, torturë, vrasje (shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës, Neni 3) 
 
Në bazë të përgjegjësisë penale individuale (Neni 7(1) i Statutit) Bala u akuzua për: 
 
• burgosje, torturë, veprime çnjerëzore dhe vrasje (krime kundër njerëzimit, Neni 5) 
• trajtim mizor, torturë, vrasje (shkelje të ligjeve ose zakoneve të luftës, Neni 3) 
 
Në bazë të përgjegjësisë penale individuale (Neni 7(1) i Statutit) dhe në bazë të përgjegjësisë penale 
të eprorit (Neni 7(3) i Statutit) Musliu u akuzua për: 
 
• burgosje, torturë, veprime çnjerëzore dhe vrasje (krime kundër njerëzimit, Neni 5) 
• trajtim mizor, torturë, vrasje (shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës, Neni3) 
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GJYKIMI 
 
Gjykimi kundër Limajt, Musliut dhe Balës filloi më 15 nëntor të vitit 2004. Prokuroria përfundoi 
paraqitjen e provave më 13 prill 2005. Mbrojtja paraqiti provat e veta prej 17 majit 2005 deri më 27 
qershor 2005.  
 
Palët parashtruan argumentet e tyre përmbyllëse prej 29 gushtit 2005 deri më 1 shtator të vitit 2005. 
 

AKTGJYKIMI I DHOMËS 

 
Pikat 1, 3, 5, 7, dhe 9 ishin akuza për krime kundër njerëzimit në bazë të Nenit 5 të Statutit. Që 
Tribunali të ketë kompetencë për të gjykuar krime kundër njerëzimit, duhet që fillimisht Prokuroria të 
provojë se sjellja e supozuar kriminale e të akuzuarve ishte pjesë e një sulmi gjerësisht të përhapur 
ose sistematik kundër një popullate civile. Dhoma Gjyqësore dëgjoi dëshmi për rrëmbime, burgosje, 
dhe keqtrajtime të individëve civilë shqiptarë dhe serbë prej ushtarëve të UÇK-së nga maji deri në 
korrik 1998. Mirëpo, Dhoma Gjyqësore gjykoi se nuk ishte provuar se këto veprime ishin në atë masë 
ose të atij karakteri sa të përbënin një sulm gjerësisht të përhapur ose sistematik kundër popullatës 
civile. Rrjedhimisht, Pikat 1, 3, 5, 7, dhe 9 u hodhën poshtë për të tre të akuzuarit.  
 
Pikat 2, 4, 6, 8, dhe 10 ishin akuza për krime lufte në bazë të Nenit 3 të Statutit. Kjo kërkon që 
veprimet e supozuara kriminale të të akuzuarve të jenë kryer gjatë një konflikti të armatosur. Dhoma 
Gjyqësore u bind se para fundit të majit 1998, në Kosovë ekzistonte gjendja e konfliktit të armatosur 
midis forcave serbe dhe UÇK-së.  

 
Në Pikën 2 ngrihej akuza për veprën penale të trajtimit mizor bazuar në kapjen, burgimin dhe marrjen 
e paligjshme në pyetje të civilëve serbë dhe shqiptarë të Kosovës. Dhoma Gjyqësore arriti në 
përfundimin se, së paku në bazë të rrethanave të veçanta të kësaj çështjeje, vetëm aktet e kapjes, 
burgosjes dhe marrjes në pyetje në vetvete nuk përbënin një sulm të rëndë kundër dinjitetit njerëzor 
sipas kuptimit të pranuar të trajtimit mizor, në bazë të Nenit 3 të Statutit. Rrjedhimisht, Pika 2 u hodh 
poshtë për të tre akuzuarit. 
 
Gjithashtu në aktakuzë pretendohej se përveç pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë personale, tre të 
akuzuarit ishin penalisht përgjegjës për akuzat për shkak të pjesëmarrjes së tyre në një ndërmarrje të 
përbashkët kriminale. Dhoma Gjyqësore konkludoi se Prokuroria nuk kishte provuar ekzistencën e një 
ndërmarrjeje të përbashkët kriminale ku të ishte implikuar ndonjëri prej tre të akuzuarve.  
 
Thelbi i akuzave të Prokurorisë ishte se UÇK-ja kishte ngritur një kamp-burg në një oborr ferme në 
fshatin Llapushnik, në Kosovën qendrore, ku kishte mbajtur kryesisht të burgosur civilë serbë dhe 
shqiptarë të Kosovës nga maji deri në fund të korrikut 1998.  
 
Dhoma Gjyqësore u bind tërësisht se faktikisht UÇK-ja kishte pasur një kamp-burg në një oborr ferme 
në Llapushnik, siç pretendohej prej Prokurorisë dhe se në qershor dhe korrik 1998 në këtë kamp-burg 
ishin mbajtur kryesisht të burgosur civilë, si shqiptarë, po ashtu edhe serbë. Prej dëshmive u provua se 
UÇK-ja u detyrua ta braktiste kamp-burgun më 25 ose 26 korrik 1998, sepse në atë kohë forcat e 
armatosura serbe po përparonin drejt Llapushnikut i cili u pushtua prej tyre më 26 korrik.  
 
Akuza më e rëndë në lidhje me sjelljen në kamp-burg ishte Pika 8 në të cilën parashtrohej se në kamp  
ishin vrarë 14 të burgosur civilë të identifikuar. Duke marrë parasysh karakterin e akuzave, Prokuroria 
duhej të kishte provuar se secili prej tyre u vra ose në kamp, ose prej ushtarëve të UÇK-së, që kishin 
lidhje me kampin. Nuk pati prova të drejtpërdrejta se çfarë ndodhi me shumicën e këtyre të 
burgosurve dhe në bazë të dëshmive në dispozicion, Prokuroria ishte në gjendje të vërtetonte vetëm se 
në kamp ishin vrarë  tre të burgosur.  
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Në Pikën 6 të Aktakuzës pretendohej se të gjithë të burgosurit në kamp-burg kishin vuajtur trajtim 
mizor. Pretendohej se atje ishin mbajtur më shumë se 30 të burgosur. Identiteti i 27 prej tyre u 
vërtetua saktësisht. Për thuajse të gjithë ata, u vërtetua se ishin mbajtur në një kthinë shumë të vogël 
bodrumi, si fllanik, ose në një kthinë tjetër që normalisht përdorej si ahur. Dhoma Gjyqësore konstatoi 
se kushtet e jetesës në këto hapësira ishin çnjerëzore. Nuk jepej ushqim dhe ujë i mjaftueshëm, ose 
rregullisht. Nuk kishte kushte higjienike ose sanitare, dhomat kishin fare pak ajrim dhe në disa raste 
ishin të tejmbushura, nuk kishte kushte dhe pajisje për fjetje dhe si rregull të burgosurit në ahur 
mbaheshin të lidhur me zinxhirë pas murit ose me njëri-tjetrin. Mjedisi ishte tmerrësisht mbytës prej 
nxehtësisë dhe duhmës së rëndë. Të burgosurit në fllanik lejoheshin rrallë të merrnin ajër të pastër për 
një kohë të shkurtër gjatë natës. Shumë prej të burgosurve ishin lënduar rëndë, kishin eshtra ose 
gjymtyrë të thyer ose lëndime të brendshme. Disa syresh ishin pushkatuar. Nuk u dha asnjë lloj 
mjekimi, megjithëse në fshat ishte një mjek dhe një klinikë mjekësore që i shërbenin personelit të 
UÇK-së. Dhoma Gjyqësore arriti në konkluzionin se mbajtja e të burgosurve në këto kushte përbënte 
veprën penale të trajtimit mizor.  
 
Disa të burgosur u mbajtën në vende të tjera në oborrin e fermës. Provat nuk vërtetuan se kushtet e 
jetesës në këto vende ishin të tilla që të përbënin trajtim mizor.  
 
Më tej, Dhoma Gjyqësore konkludoi se kishte një sasi të konsiderueshme dëshmish që nxorën në dritë 
hollësi të veprimeve tejet të dhunshme të pjesëtarëve të ndryshëm të UÇK-së ndaj të burgosurve të 
veçantë. Dëshmitë zbuluan se ishte e zakonshme që një i burgosur të lidhej, t’i lidheshin sytë, dhe 
gjatë natës të nxirrej nga dhoma prej ushtarëve të UÇK-së, që shpesh mbanin kapuçë për të fshehur 
fytyrat. Më pas të burgosurit rriheshin mizorisht ose i nënshtroheshin formave të tjera të dhunës së 
skajshme dhe, më vonë, ktheheshin në kthinën e burgimit, në disa raste të pavetëdijshëm ose me 
dhimbje të forta. Dhoma Gjyqësore identifikoi konkretisht 12 incidente të tilla ku viktimat ishin të 
burgosur të identifikuar. Dhoma Gjyqësore konkludoi se në lidhje me secilin prej këtyre 12 incidenteve, 
Prokuroria kishte vërtetuar krimin e trajtimit mizor.  
 
Gjithashtu, Dhoma Gjyqësore u bind se pesë të burgosur pësuan vuajtje të rënda mendore kur panë të 
burgosur të tjerë duke u rrahur, apo duke u kërcënuar me vdekje nën tytën e armës, ose kur u 
detyruan të varrosnin kufomat e dëmtuara dhe të shpërfytyruara të të burgosurve të tjerë. U provua se 
kjo sjellje e anëtarëve të UÇK-së përbënte veprën penale të trajtimit mizor. 
 
Pika 4 e aktakuzës përmbante një akuzë për veprën penale të torturës. Për vërtetimin e veprës penale 
të torturës, Prokuroria duhet të provojë ndër të tjera se keqbërësi e ka keqtrajtuar viktimën me një 
qëllim konkret, në rastin në fjalë, me qëllim që ta detyronte të rrëfehej, t’i merrte informacion, ose  
ta ndëshkonte. Provat identifikuan katër incidente në lidhje me të cilat ishte vërtetuar krimi i torturës 
ndaj viktimave të identifikuara. 
 
Në Pikën 10, Limaj dhe Bala gjithashtu u akuzuan për pjesëmarrje në ekzekutimin e të burgosurve të 
kamp-burgut në malet e Berishës. Më 25 ose 26 korrik, të burgosurit e mbetur në kamp-burg, më shumë 
se 20 syresh, u detyruan të shkonin në rresht në malet e Berishës të shoqëruar nga anëtarë të 
armatosur të UÇK-së. Në male, afërsisht gjysma e tyre u liruan dhe u lejuan të shkonin. Të tjerët u 
lanë nën ruajtjen e UÇK-së. Më vonë, u zhvarrosën eshtrat e 9 kufomave prej varresh që ndodheshin në 
këtë zonë në malet e Berishës. Provat e ADN-së vërtetuan identitetet e 8 prej këtyre kufomave. 
Identiteti i kufomës së nëntë u përcaktua prej identifikimit të teshave nga anëtarët e familjes. U 
provua se të 9 viktimat ishin mbajtur të burgosur në kamp-burg prej UÇK-së dhe se ata ishin në grupin 
që mbeti nën ruajtjen e UÇK-së në malet e Berishës më 25 ose 26 korrik 1998 pas lirimit të afërsisht 
gjysmës së të burgosurve. Ekzaminimi mjekoligjor zbuloi se 6 prej 9 viktimave kishin vdekur prej 
plagëve të shkaktuara prej plumbash Kallashnikovi, armë e përdorur prej rojave të UÇK-së. Ekzaminimi 
mjekoligjor nuk përcaktoi shkakun e saktë të vdekjes së tre të tjerëve. Megjithatë, këto tri kufoma 
kishin thyerje eshtrash të shkaktuara afërsisht në kohën e vdekjes. Disa prej kufomave ishin qëlluar më 
shumë se një herë. Dhoma Gjyqësore u bind se 9 prej të burgosurve të kamp-burgut të Llapushnikut, 
Emin Emini, Ibush Hamza, Hyzri Harjizi, Shaban Hoti, Hasan Hoxha, Safet Hysenaj, Bashkim Rashiti, 
Lutfi Xhemshiti dhe Shyqyri Zymer, ishin ekzekutuar në malet e Berishës prej rojave të UÇK-së.  
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Përveç pjesëmarrjes së drejtpërdrejtë personale, në aktakuzë gjithashtu pretendohej se dy prej të 
akuzuarve, Limaj dhe Musliu, ishin fajtorë për mosparandalimin ose mosndëshkimin e sjelljes kriminale 
të vartësve të tyre në UÇK.  Dhoma Gjyqësore konkludoi se megjithëse ishte e qartë se në periudhën 
pas asaj që ka lidhje me Aktakuzën, Limaj dhe Musliu ishin në pozita komanduese në UÇK, dhe se më 
vonë Limaj u bë anëtar i Shtabit të Përgjithshëm, Prokuroria nuk kishte provuar jashtë çdo dyshimi të 
arsyeshëm se cilido prej tyre kishte pasur pozitë komanduese në maj deri në korrik 1998, në kamp-
burgun e Llapushnikut.  
 
Rrjedhimisht, në këtë çështje, problemi i përgjegjësisë penale të tre të akuzuarve u kthye kryesisht, 
megjithëse jo krejtësisht, në problem identifikimi. 
 
Disa dëshmitarë pretenduan se e kishin parë Limajn në kamp-burgun e Llapushnikut në kohë të 
ndryshme, kurse një dëshmitar pretendoi se e kishte parë atë në malet e Berishës duke folur me një 
nga rojat e UÇK-së pak kohë para ekzekutimit të nëntë të burgosurve. Gjithashtu, pati edhe dëshmi se 
Limaj nuk kishte qenë në kamp-burg dhe në malet e Berishës në ditën e ekzekutimit. Ndonëse Dhoma 
Gjyqësore nuk u bind për ndershmërinë e një dëshmitari i cili pretendoi se e kishte identifikuar Limajn, 
dhe e shqyrtoi me kujdes besueshmërinë e të tjerëve, në tërësi provat në lidhje më këtë aspekt 
treguan se ka shumë të ngjarë që Limaj të ketë qenë anëtari i UÇK-së që disa të burgosur në kamp e 
njohën si Komandant Çeliku. Megjithatë, pas shqyrtimit përfundimtar të provave, Dhoma Gjyqësore 
konkludoi se Prokuroria nuk kishte provuar jashtë çdo dyshimi të arsyeshëm se Limaj kishte luajtur rol 
në kamp-burg apo në ekzekutimet në malet e Berishës, ose se kishte përgjegjësi penale për ndonjë 
prej veprave penale për të cilat ishte akuzuar. 
 
Dhoma Gjyqësore konkludoi se në lidhje me Musliun kishte pak prova identifikuese për çfarëdo 
implikimi të tij në kamp-burg. Dëshmitë e paraqitura nuk arritën të provonin asnjë farë implikimi të 
Musliut në ngjarjet e përmendura në aktakuzë, ose në administrimin e kamp-burgut, apo se për ndonjë 
arsye tjetër ai mbante përgjegjësi penale për ndonjërën prej akuzave kundër tij. 
 
 
Për këto arsye, Dhoma Gjyqësore i shpalli të pafajshëm Limajn dhe Musliun. 
 
Lidhur me Balën, provat për identifikimin e tij ishin më të shumta dhe më të larmishme. Dhoma 
Gjyqësore konkludoi se Prokuroria kishte vërtetuar jashtë çdo dyshimi të arsyeshëm se Bala kishte qenë 
roja i UÇK-së, i njohur si Shala, i cili mori pjesë në administrimin e kamp-burgut të Llapushnikut dhe i 
cili i shoqëroi të burgosurit e mbetur për në malet e Berishës më 25 ose 26 korrik 1998.  
 
Dhoma Gjyqësore konkludoi se Prokuroria nuk kishte vërtetuar se Bala ishte penalisht përgjegjës për 
ndonjë prej tri vrasjeve të të burgosurve në kamp, por se kishte vërtetuar se Bala ishte fajtor për 
trajtim mizor  për shkak të keqtrajtimit nga ana e tij e tre të burgosurve  dhe për ndihmën e dhënë në 
një rast tjetër në keqtrajtimin e njërit prej këtyre të burgosurve, dhe për rolin e tij personal në 
mbajtjen dhe zbatimin e kushteve çnjerëzore të burgimit në kamp-burg. Gjithashtu, Dhoma Gjyqësore 
konkludoi se Prokuroria kishte arritur të provonte se Bala kishte ndihmuar në torturimin e një të 
burgosuri dhe se Bala, bashkë me një, ose ndoshta dy roja të tjerë të UÇK-së, vrau nëntë të burgosur 
të kamp-burgut në malet e Berishës më 25 ose 26 korrik 1998. 
 
Dhoma Gjyqësore vuri në dukje se Bala kishte pasur rolin e rojës në kamp-burg. ai nuk kishte pasur 
pozitë komanduese apo eprore. Veçanërisht, në lidhje me vrasjet në malet e Berishës, Dhoma 
Gjyqësore konkludoi se ai kishte vepruar si ushtar i detyruar të zbatonte urdhra, kur liroi disa të 
burgosur dhe ekzekutoi nëntë prej tyre. Ai nuk i bëri këto me nismën ose vendimin e tij. Dhoma 
Gjyqësore konkludoi se ndonëse nuk e shfajësonte sjelljen e tij, ky faktor ndikonte në shkallën e 
përgjegjësisë së sjelljes së tij. 
 
 
Më 30 nëntor 2005, Dhoma Gjyqësore shpalli vendimin përkatës: Limaj dhe Musliu u shpallën të 
pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës. Dhoma Gjyqësore urdhëroi lirimin e tyre. 
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Bala u shpall fajtor në bazë të përgjegjësisë penale individuale për: 
 
• Trajtim mizor, tortura, vrasje (shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës, Neni 3) 
 
Shtatë pika kundër tij u hodhën poshtë. 
 
Dënimi: 13 vjet burgim.   
 
 

AKTGJYKIMI I DHOMËS SË APELIT 

 
Më 30 dhjetor 2005, Prokuroria dhe Mbrojtja e Balës paraqitën njoftimet e tyre për apel. Më 29 mars 
2006, Prokuroria paraqiti mocionin për apel kundër pafajësisë së Limajt dhe Musliut. 
 
 
Seanca e apelit u mbajt më 5 dhe 6 qershor 2007. 
 
Dhoma e Apelit i hodhi poshtë të pesë pikat e apelit të Balës, ndër të cilat edhe pretendimin e tij për 
identitet dhe alibi të gabuar. Dhoma e Apelit hodhi poshtë dy pikat e apelit të Prokurorisë, ndër të 
tjera tezën e ekzistencës së një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale sistemore ku kamp-burgu 
administrohej prej UÇK-së, se kushtet në kamp përbënin një sistem keqtrajtimi dhe se ushtarët e UÇK-
së në kamp kishin synim jetësimin e sistemit të keqtrajtimit. 
 
Dhoma e Apelit konkludoi se Dhoma Gjyqësore nuk kishte gabuar me përfundimin se ushtarët e UÇK-së  
që kishin kryer sistematikisht trajtim mizor dhe tortura në kamp, nuk ishin domosdoshmërisht 
pjesëmarrës në një ndërmarrje të përbashkët kriminale sistemore për kryerjen e këtyre krimeve.  
Dhoma e Apelit la në fuqi përfundimin e Dhomës Gjyqësore se nuk mund të përjashtohej mundësia që 
ushtarë të pakontrolluar të UÇK-së, ose persona të ashtuquajtur të jashtëm në lidhje me kampin, të 
kishin keqtrajtuar ose vrarë të burgosur civilë për arsye personale, si hakmarrje, dhe jo në zbatim të 
ndonjë plani të përbashkët. Ky përfundim u përdor edhe në rastin e apelimit të Prokurorisë kundër 
lirimit prej akuzave të Limajt dhe Musliut në lidhje me pretendimin mbi ekzistencën e një 
ndërmarrjeje të përbashkët kriminale. Gjithashtu, Dhoma e Apelit deklaroi se Dhoma Gjyqësore kishte 
nxjerrë përfundimin e  arsyeshëm se Limaj nuk mbante përgjegjësi penale për asnjë prej veprave 
penale për të cilat akuzohej në aktakuzë në kontekst të përgjegjësisë komanduese.  
 
Dhoma e Apelit, me përjashtim të mospajtimit të gjykatësit Schomburg, u bind se Dhoma Gjyqësore e 
kishte vlerësuar tërësinë e provave në mënyrë të arsyeshme, për nxjerrjen e konkluzionit se Musliu nuk 
kishte qenë i pranishëm në kamp-burg dhe se nuk kishte marrë pjesë në funksionimin e kamp-burgut. 
 
Më 27 shtator 2007, Dhoma e  Apelit la në fuqi Aktgjykimin e Dhomës Gjyqësore, duke konfirmuar 
pafajësinë e Limajt dhe Musliut dhe duke lënë në fuqi dënimin e Balës me 13 vjet burgim.  
 
Më 14 maj 2008, Bala u dërgua në Francë për të vuajtur dënimin e mbetur. 
 
Më 28 qershor 2012 u miratua lirim i parakohshëm për Balën (hyri në fuqi më 31 dhjetor 2012). 
 
 
 

Dokument i përgatitur nga Shërbimi për Komunikim i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë. 
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