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Përkthim 

1. Tribunali Penal 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") është informuar prej autoriteteve të Republikës 

Franceze se në bazë të ligjit francez Z. Haradin Baia plotëson kushtet për ulje të dënimit sipas 

Neneve 721 dhe 721-1 të Kodit të Procedurës Penale/Code de procédure pénale. 

A. Historia Procedurale 

2. Më 2 tetor 2009, Sekretaria e Tribunalit më informoi se kishin marrë njoftim prej 

Ambasadës së Francës në Holandë, bazuar në Nenin 28 të Statutit të Tribunalit ("Statuti"), 

Rregullën 123 të Rregullores së Procedurës dhe Provave të Tribunalit ("Rregullorja"), dhe 

paragrafin 3 të Udhëzimit të Praktikës mbi Procedurën e Vendimeve për Falje, Ulje të 

Dënimit dhe Lirim të Parakohshëm të Personave të Dënuar prej Tribunalit Ndërkombëtar 

(ITI146/Rev.2), 1 shtator 2009 ("Udhëzimi i Praktikës,,).1 Njoftimit i bashkëngjitet një letër e 

Gjykatës së Apelit të Nansisë ku lexohet se në bazë të ligjit francez Z. Baia përfiton ulje të 

dënimit sipas Neneve 721 dhe 721-1 të Kodit të Procedurës Penale.2 Në njoftim gjithashtu 

përfshihet një raport i Prokurorit Publik të Gjykatës Rajonale të Verdunit dhe dosja penale e 

Z. Baia me datë 20 shtator 2008.3 

3. Më 9 shkurt 2010, bazuar në shkronjën c të paragrafit 3 të Udhëzimit të Praktikës, 

Sekretaria më paraqiti një raport të Prokurorisë mbi bashkëpunimin që Z. Baia i of roi Zyrës 

së Prokurorisë së Tribunalit.4 

4. Më 20 gusht 2010, bazuar në shkronjën b të paragrafit 3 të Udhëzimit të Praktikës, 

Sekretaria më paraqiti (a) mendimin e zëvendësprokurorit francez në lidhje me sjelljen e Z. 

BaIa me datë 30 qershor 2010; (b) një letër prej gjykatësit përmbarues me datë 4 qershor 

2010; dhe (c) një vlerësim psikologjik me datë 28 maj 2010.5 

1 Memorandum i Zëvendëssekretarit për Kryetarin, 2 tetor 2009 ("Memorandumi i 2 tetorit") (bashkëngjitur 
Njoftimi i Republikës Franceze për Sekretarin, 9 shtator 2009). 
2 Memorandumi i 2 tetorit (bashkëngjitur Përcjellja e Çështjes Ministrit të Drejtësisë prej Prokurorit Publik të 
Gjykatës së Apelit të Nansisë, 22 tetor 2008). 
J Memorandumi i 2 tetorit (bashkëngjitur Raporti i Prokurorit Publik të Verdunit për Prokurorin Publik të 
Gjykatës së Apelit të Nansisë, 19 shtator 2008). 
4 Memorandum i Zëvendëssekretarit për Kryetarin, 9 shkurt 2010 (bashkëngjitur Memorandumi i Shefit të 
Seksionit për Proceset Gjyqësore të Tribunalit adresuar Zëvendëssekretarit, 2 shkurt 2010). 
5 Memorandum i Zëvendëssekretarit për Kryetarin, 20 gusht 2010. 
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5. Të gjitha materiaiet e Iartpërmendura iu kaluan Z. BaIa, i cili pas manjes së tyre u 

përgjigj më 26 shtator 2010.6 

B. Procesi në Tribunal 

6. Aktakuza fillestare kundër Z. BaIa, Fatmir Limajt dhe Isak Musliut u konfirmua më 

27 janar 2003/ e cila më pas u ndryshua dhe u konfirmua më 25 mars 2003. Më 6 nëntor 

2003 /si në origjinal/ u konfirmua aktakuza e ndryshuar për herë të dytë më 13 shkurt 2004, e 

pasur prej korrigjimit më 9 gusht 2004. Në Aktakuzë Z. BaIa akuzohej për (a), burgim, 

tortura, veprime çnjerëzore dhe vrasje si krime kundër njerëzimit dhe (b) trajtim mizor, 

tortura dhe vrasje si shkelje të ligjeve dhe zakoneve të luftës. Pretendimi për përgjegjësinë e 

tij për këto krime bazohej në paragrafin 1 të Nenit 7 të Statutit si pasojë e rolit të tij si roje në 

kamp-burgun e Llapushnikut të Ushtrisë ÇIirimtare të Kosovës ("UÇK") dhe nëpërmjet 

pjesëmanjes së tij në një ndërmanje të përbashkët kriminaIe, synimi i së ciIës ishte frikësimi, 

burgimi, dhuna dhe vrasjet e civiIëve serbë dhe shqiptarëve që konsideroheshin 

bashkëpunëtorë të cilët refuzuan të bashkëpunonin me UÇK-në ose i rezistuan asaj me mjete 

joushtarake.8 Z. BaIa u arrestua më 17 shkurt 2003 dhe u transferua në Hagë më 18 shkurt 

2003. 

7. Në Aktgjykimin e 30 nëntorit 2005, Dhoma Gjyqësore e shpalli Z. BaIa fajtor në 

lidhje me tri pika; për torturim si shkelje e ligjeve ose zakoneve të luftës; trajtim mizor si 

shkelje e Iigjeve ose zakoneve të Iuftës; dhe vrasje si shkelje e Iigjeve ose zakoneve të luftës. 

Z BaIa u dënua me 13 vjet burgim dhe, bazuar në Rregullën 101(c) të Rregullores, periudha e 

kaluar në paraburgim iu llogarit si kohë burgimi që nga 17 shkurti 2003.9 

8. Më 27 shtator 2007, Dhoma e Apelit e hodhi poshtë në tërësi apelin e Z. BaIa dhe la 

në fuqi dënimin e dhënë nga Dhoma Gjyqësore. IO Më 14 maj 2008, Z. BaIa u transferua në 

Francë për kryetjen e pjesës së mbetur të dënimit të tij.11 

6 Përgjigje ndaj Vlerësimit Psikologjik të ... dhe Mendimit Vijues të Prokurorit të Verdunit dhe të Gjykatësit 
Përmbarues mbi uljen e Dënimit të Z. Haradin Baia, 26 shtator 2010 ("Përgjigija e Balës") 
7 Prokurori k .Fatmir Lima)t dhe të tjerëve, Lënda Nr. IT-03-66-I, Aktakuza, 27 janar 2003. 
8 Prokurori k .Fatmir Lima)t dhe të tjerëve, Lënda Nr. IT-03-66-PT, Aktakuza e Ndryshuar për Herë të Dytë, 6 
nëntor 2003. 
9 Prokurori k . Fatmir Lima}t dhe të tjerëve, Lënda Nr. IT-03-66-T, Aktgjykim, 30 nëntor 2005, Kapitulli IX, 
Vendim, para 741-742. (versioni anglisht) 
10 Prokurori k .Fatmir Limajt dhe të tjerëve, Lënda Nr. IT-03-66-A, Aktgjykim, 27 shtator 2007, Kapitulli VII, 
Vendim, [.116 (versioni anglisht) 
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c. Legjislacioni Përkatës 

9. Sipas Nenit 28 të Statutit, në qoftë se në bazë të ligjit në fuqi në shtetin ku i dënuari 

kryen burgimin, ai ose ajo plotëson kushtet për faljen ose uljen e dënimit, shteti përkatës 

njofton Tribunalin në lidhje me këtë fakt. Kryetari i Tribunalit Ndërkombëtar, në konsultim 

me gjykatësit, vendos për çështjen në bazë të interesave të drejtësisë dhe të parimeve të 

përgjithshme të së drejtës. Rregulla 123 e Rregullores pasqyron sërish Nenin 28 dhe Rregulla 

124 e Rregullores përcakton se pas këtij njoftimi Kryetari në këshillim me anëtarët e Byrosë 

dhe cilindo gjykatës të përhershëm të Dhomës që dha dënimin, që është ende gjykatës i 

Tribunalit, vendos mbi përshtatshmërinë e faljes ose uljes së dënimit. Rregullë 125 e 

Rregullores parashtron se në përcaktimin e përshtatshmërisë së faljes ose uljes së dënimit, 

Kryetari merr parasysh, ndër të tjera, peshën e krimit apo të krimeve për të cilat është dënuar 

i burgosuri, trajtimin e të burgosurve në rrethana të ngjashme, prova të rehabilitimit nga ana e 

të burgosurit, si dhe çfarëdo bashkëpunimi thelbësor të të burgosurit me Prokurorinë. 

10. Marrëveshja Midis Kombeve të Bashkuara dhe Qeverisë së Republikës Franceze mbi 

Zbatimin e Dënimeve të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë ("Marrëveshja e 

Zbatimit"), me datë 25 shkurt 2000, në paragrafm 1 të Nenin 3 parashtrohet se në zbatimin e 

dënimeve të dhëna nga Tribunali, instancat kompetente shtetërore të Republikës Franceze 

janë të detyruara të zbatojnë kohëzgjatjen e dënimit dhe në paragrafin 2 të Nenit 3, se kushtet 

e burgimit rregullohen prej ligjit francez me mbikëq)'Ijen e Tribunalit. 12 Paragrafi 3 i Nenit 3 

përcakton se në qoftë se bazuar në ligjin francez individi i dënuar plotëson kushtet për lirim të 

kushtëzuar ose për çfarëdo mase tjetër që ndryshon kushtet ose kohëzgjatjen e dënimit, 

Franca informon Sekretarin në lidhje me sa më sipër. Paragrafi 4 i Nenit 3 përcakton se në 

qoftë se pas këshillimit me gjykatësit e Tribunalit, Kryetari vendos se i dënuari nuk i plotëson 

kushtet për lirim me kusht ose për çfarëdo mase tjetër që ndryshon kushtet ose kohëzgjatjen e 

dënimit Sekretari informon Francën në lidhje me sa më sipër. Neni 7(1)(a) kërkon prej 

autoriteteve franceze të informojnë pa vonesë Sekretarin dy muaj para mbarimit të dënimit. 13 

D. Diskutim 

Il Prokurori k .Fatmir Limajt dhe të ijerëve, Lënda Nr. IT-03-66-ES, Urdhër që Shfuqizon Statusin Konfidencial 
të Urdhrit për Caktimin e Shtetit në të cilin Haradin BaIa do të vuajë dënimin me burgim, 14 maj 2008. 
12 Marrëveshje Midis Kombeve të Bashkuara dhe Qeverisë së Republikës Franceze mbi Zbatimin e Dënimeve të 
Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë me datë 25 shkurt 2000, Neni 3 ("Marrëveshja e Zbatimit"). 
13 Marrëveshja e Zbatimit, Neni 7. 
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11. Në marrjen e vendimit mbi përshtatshmërinë e u1jes së dënimit, jam këshilluar me 

gjykatësit e Byrosë dhe gjykatësit e përhershëm të Dhomës që dha dënimin, të cilët janë ende 

gjykatës të Tribunalit. 

1. Trajtimi i Personave në Kushte të Ngjashme 

12. Kodi i Procedurës penale përcakton: 

Neni 721. Çdo i dënuar përfiton një ulje dënimi prej tre muajsh gjatë vitit të parë dhe nga 
dy muaj për vitet e mëtejshme ... Në rast të sjelljes së keqe të të burgosurit, gjykatësi përmbarues 
mund të informohet për çështjen nga drejtori i burgut, ose me kërkesë të prokurorit të qarkut, për 
të vendosur shfuqizimin e uljes së dënimit më së shumti tre muaj në vit dhe shtatë ditë në muaj ... 

Neni 721-1. Mund të miratohet ulje shtesë për të burgosurit që shfaqin shenja të 
ripërshtatjes sociale kur ata kalojnë me sukses një provim shkollor, universitar ose profesional 
duke dëshmuar fitimin e njohurive të reja ose duke treguar përparim të njëmendtë brenda kuadrit 
të mësimdhënies ose kualifikimit, nëpërmjet ndjekjes së terapisë së përcaktuar për pakësimin e 
rrezikut të rikryerjes së shkeljeve ose nëpërmjet përpjekjeve për dëmshpërblimin e viktimave të 
tyre... Ulja miratohet prej gjykatësit përmbarues pas manjes së mendimit të komisionit 
përmbarues .... [dhe është jo më shumë se tre muaj në vit] ... 

Rrjedhimisht, bazuar në Nenin 721, i dënuari përfiton një ulje prej tre muajsh në vitin e parë 

dhe nga dy muaj për vitet pasuese, varësisht prej sjelljes së mirë gjatë burgimit. Mirëpo në 

rast se i dënuari mund të provojë se ai i plotëson kushtet për ulje shtesë sipas nenit 721-1, ai 

mund të përfitojë një u1je prej maksimumi gjashtë muajsh në vitin e parë dhe nga pesë muaj 

në çdo vit pasardhës në rast se vazhdon të tregojë shenja të dukshme të ripërshtatjes sociale. 

13. Neni 3 i Marrëveshjes së Zbatimit përcakton se kushtet e burgimit rregullohen prej 

ligjeve franceze me mbikëqyrjen e Tribunalit, dhe se në qoftë se në bazë të ligjeve të 

brendshme i dënuari plotëson kushtet për lirim me kusht apo çfarëdo masë tjetër që ndryshon 

kushtet ose kohëzgjatjen e burgimit, Franca i paraqet njoftimin përkatës Sekretarit (gjë që 

është bërë në rastin në fja1ë). Në të ka1uarën është konstatuar se sistemi francez i uljes së 

dënimit që ofron pakësim të dënimit për një të burgosur, është i papajtueshëm me sistemin e 

Tribunalit ku mundësia e uljes së dënimit shqyrtohet vetëm pas kryeIjes së dy të tretave të 

dënimit. Mirëpo Tribunali ka patur gjithmonë të hapur mundësinë e pranimit të uljeve të 

dënimit në rast të shfaqjes së rrethanave të përshtatshme. 14 Për arsye se mospranimi prej 

14 Në Vendimin Banoviq të 4 shtatorit 2007, Kryetari i Tribunalit shprehu shqetësim "për papajtueshmërinë 
sistematike të sistemit francez me sistemin e Tribunalit që do të rezultojë në trajtim të pabarabartë të burgosurve 
në Francë krahasuar me të burgosurit e tjerë të Tribunalit të ci1ët e vuajnë dënimin në vende të tjera", duke 
theksuar se "kjo papajtueshmëri është rrjedhojë e praktikës franceze të akordimit të uljes së dënimit për të 
burgosurit që prej fillimit të dënimit të tyre, kurse në sistemin e Tribunalit, ulja e dënimit është e mundshme 
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Tribunalit i uljeve të dënimit sipas sistemit francez mund të krijonte gjasën që një i burgosur i 

Tribunalit i cili e kryen dënimin në një burg francez mund të mendojë se po trajtohet ndryshe 

nga të burgosurit e tjerë të Tribunalit që e vuajnë dënimin në vende të tjera dhe për faktin se 

do të ishte e dëshirueshme që të arrihet sa të jetë e mundshme pajtueshmëria e sistemit 

francez me atë të Tribunalit, kam vendosur ta rishikoj këtë çështje. 

14. Konstatoj se paragrafi 3 i Neni 3 të Marrëveshjes së Zbatimit me Francën nuk 

përcakton vetëm "lirimin me kusht" por edhe "çfarëdo masë tjetër që ndryshon kushtet dhe 

kohëzgjatjen e burgimit". Sipas mendimit tim, fraza e dytë mund të nënkuptojë ulje dënimi. 

Për më tepër ulja e dënimit është një mjet që sistemi penal francez e përdor për motivimin e 

të burgosurve që të sillen në mënyrë të pranueshme që prej fillimit të burgimit të tyre. Nga 

ana tjetër unë kam detyrim që t'i trajtoj të burgosurit e Tribunalit në mënyrë të njëjtë 

pavarësisht shtetit ku vuajnë dënimin; dhe zbatimi i dënimeve është gjithmonë nën 

mbikëqyrjen e Tribunalit sikundër përcaktohet në paragrafin 2 të Nenit 3 të Marrëveshjes së 

Zbatimit. Në lidhje me këtë aspekt i kushtoj vëmendje praktikës së krijuar në Tribunal në 

shqyrtimin e mundësisë së lirimit të një të burgosuri vetëm pasi ai të ketë kryer dy të tretat e 

dënimit. 15 

15. Në këto rrethana kam vendosur ligjërisht që të pranoj sistemin francez të uljeve të 

dënimit, me kusht që ulje të tilla të mbikëqyren prej Tribunalit. Në përcaktimin e 

përshtatshmërisë së uljes së dënimit, do të zbatoj kriteret e Rregullës 125 të Rregullores, 

d.m.th. pesha e krimeve për të cilat u dënua i burgosuri, trajtimi i të burgosurve në rrethana të 

ngjashme, prova të rehabilitimit nga ana e të burgosurit dhe çfarëdo bashkëpunimi thelbësor 

vetëm pasi të jetë layer një pjesë e konsiderueshme e dënimit." Gjithsesi Kryetari vuri në dukje se "kërkesat e 
ardhshme mund ta bëjnë të ndryshojë mendim." Prokurori k. Predrag Banoviqit, Lënda Nr. IT-02-65/J-ES, 
Vendim i Kryetarit mbi Uljen e Dënimit, 4 shtator 2007, para 13. 
15 Shih p.sh. Prokurori k. Momçillo Krajishnikut, Lënda Nr. IT-00-39-ES, Vendim i Kryetarit mbi Lirimin e 
Parakohshëm të Momçil1o Krajishnikut, 26 korrik 2010, para 14; Prokurori k. Millan Gveros, Lënda Nr. IT-05-
85-ES, Vendim i Kryetarit mbi Lirimin e Parakohshëm të Millan Gveros, 28 qershor 2010, para 8; Prokurori k. 
Dushko Sikiricës, Lënda Nr. IT-95-8-ES, Vendim konfidencial i Kryetarit mbi Lirimin e Parakohshëm të 
Dushko Sikiricës, 21 qershor 2010, para 13; Prokurori k. Dragan Zelenoviqit, Lënda Nr. IT-96-23/2-ES, 
Vendim i Kryetarit mbi Kërkesën për Falje ose Ulje të Dënimit të Dragan Zelenoviqit, 10 qershor 2010, para 13; 
Prokurori k. Dario Kordiqit, Lënda Nr. IT-95-14/2-ES, Vendim i Kryetarit mbi Kërkesën për Falje ose Ulje të 
Dënimit të Dario Kordiqit, 13 maj 2010, para 13; Prokurori k. Mllado Radiqit, Lënda Nr. IT-98-30/l-ES, 
Vendim i Kryetarit mbi Kërkesën për Falje ose Ulje të Dënimit të Mllado Radiqit, 23 prill 2010, para 12-13; 
Prokurori k. Mitar Vasileviqit, Lënda Nr. IT-98-32-ES, Versioni Publik i Redaktuar i Vendimit të Kryetarit mbi 
Kërkesën për Falje ose Ulje të Dënimit të Mitar Vasileviqit, 12 mars 2010, para 14; Prokurori k. Dragan 
Jokiqit, Lënda Nr. IT-02-60-ES & IT-05-88-R.77.I-ES, Versioni Publik i Redaktuar i Vendimit të Kryetarit mbi 
Kërkesën për Falje ose Ulje të Dënimit të Dragan Jokiqit i 8 dhjetorit 2009, 13 janar 2010, para 14; Prokurori k. 
Bi/ana Pllavshiqit, Lënda Nr. IT-00-39 & 40/l-ES, Vendim i Kryetarit mbi Kërkesën për Falje ose Ulje të 
Dënimit të Zj. Bilana Pllavshiq, 14 shtator 2009, para 10. 
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të të burgosurit me Prokurorinë. Në qoftë se gjykohet që një i burgosur duhet të përfitojë ulje 

të dënimit, kjo do të miratohet vetëm përkohësisht dhe mund të tërhiqet në një moment të 

mëvonshëm. Në rast se një i burgosur ka të drejtë të lirohet nëpërmjet uljeve të dënimit, unë 

do të informohem prej Francës dhe do të vazhdoj të zbatoj praktikën e Tribunalit sipas së 

cilës një i burgosur gjykohet se i plotëson kushtet për lirim të parakohshëm vetëm pasi ka 

kryer dy të tretat e dënimit, për garantimin e trajtimit të barabartë të të gjithë të burgosurve të 

Tribunalit. 16 

16. Në rastin e Z. BaIa, konstatoj se ai ka qenë në burgim që prej 17 shkurtit 2003 dhe se 

e mbaron dënimin më 17 shkurt 2016. Autoritetet franceze kërkojnë miratimin e uljeve të 

dënimit sipas ligjeve franceze, që po të miratohet, rezulton në lirimin e Z. BaIa më 15 shtator 

2014. Për arsyet e lartpërmendura, do të jem i gatshëm t'i pranoj përkohësisht këto ulje 

dënimi, në ra st se ai plotëson kriteret e tjera të Rregullës 25 për ulje të dënimit. 

2. Pesha e Krimeve 

17. Në bazë të Rregullës 125 të Rregullores jam i detyruar të maIT në shqyrtim peshën e 

krimeve të kryera. Në vijim përfundimi i Dhomës Gjyqësore: 

726. Duhet të theksohet se i Akuzuari Haradin Baia nuk kishte pozitë komanduese në kamp. 
Prokuroria nuk ka mundur të vërtetojë se kush komandonte. Roli i Haradin Balës ishte roi i rojës. 
Megjithëse gjatë tërë periudhës së ekzistencës së kampit ai kreu këtë detyrë dhe ishte aktiv në 
funksionimin e përditshëm të burgut, dëshmitë tregojnë se u përfshinë edhe anëtarë të tjerë të 
UÇK-së, në veçanti në shumë raste të keqtrajtimit më të dhunshëm të të burgosurve. Dëshmitë 
nuk vërtetojnë, madje as nuk sugjerojnë, se Haradin Baia ushtroi ndonjë autoritet mbi këta anëtarë 
të tjerë të UÇK-së, ose se ai i nxiti aktivisht që të keqtrajtonin të burgosurit. Më saktë, roli i tij 
ishte shpesh roli i një ndihmuesi të thjeshtë, i cili, siç duket, kryente kërkesat e të tjerëve. Nga ana 
tjetër, ka patur raste të identifikuara në këtë Aktgjykim, në të cilat ai mori pjesë aktivisht në 
keqtrajtimin fizik të të burgosurve të caktuar, qoftë si kryes qoftë si ndihmues. Këto raste 
përfshinë trajtim mizor me dhunë fizike të drejtpërdrejtë dhe në një rast ai ndihmoi në torturimin e 
një të burgosurit. Natyrisht të burgosurit ishin të pambrojtur duke qenë se ishin zënë rob dhe ishin 
në dorën e tij, por dëshmitë nuk tregojnë se ai motivohej ose kishte ndonjë kënaqësi perverse të 
veçantë nga keqtrajtimi i të burgosurve, apo se sjellja e tij ishte jashtëzakonisht sadiste. Gjithsesi 
nga dëshmitë dei e qartë se në kamp-burg ekzistonte një kulturë dhune, për të cilën Haradin Baia 
ishte plotësisht në dijeni. Në fakt sjellja e tij ndihmoi në krijimin dhe në përforcimin e kësaj 
kulture. Ishte drejtimi i përditshëm i burgut prej tij i cili çoi në kushte të këqija dhe çnjerëzore të 
burgimit, veçanërisht në fllanik dhe në ahur, të përshkruara më lart në këtë Aktgjykim. 

727. Në ditën e fundit, të burgosurit e mbetur u shoqëruan nga burgu nga Haradin Baia dhe 
nga një tjetër. Ka mundësi të ketë qenë edhe një rojë i tretë i UÇK-së. Pasi u çuan në malet e 
aférta të Berishës, disa të burgosur u liruan dhe u le juan të largoheshin. Për të tjerët u vërtetua se 

16 Dobia e kësaj mënyre veprimi konfirmohet prej faktit se autoritetet franceze e kanë informuar Tribunalin se 
në rast të një kërkese në të ardhmen për lirim të parakohshëm, ulja e dënimit mund të tërhiqet. Shih 
Memorandumi i 2 tetorit, para 6, 8. 
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nëntë prej tyre u ekzekutuan nga Haradin Baia dhe nga roja ose rojat e tjerë në bashkëveprim. Të 
paktën një i burgosur nuk u ekzekutua, por shumica e të burgosurve të mbetur vdiqën. Ky është 
aspekti më i rëndë i sjelljes kriminale të Haradin Balës. Megjithatë, në bazë të dëshmive, Dhoma 
është e mendimit se kur Haradin Baia i çoi të burgosurit në malet, kur liroi disa prej tyre dhe kur 
ekzekutoi nëntë persona, ai veproi me urdhrin e një autoriteti më të lartë, identiteti i të cilit nuk 
është provuar nga dëshmitë. Ai nuk i vrau nëntë të burgosurit me nismën e vetë. 

733. Dhoma dëgjoi dëshmi edhe për mirëtrajtimin e disa të burgosurve në kamp-burgun e 
Llapushnikut nga ana e Haradin Balës. Megjithëse këto dëshmi tregojnë se ai ishte në gjendje të 
sillej me dashamirësi, kjo nuk e zvogëlon në mënyrë të dukshme përgjegjësinë e sjelljes së tij në 
raste të tjera, për të cilat do të ndëshkohet. Ndihmës së herëpashershme ofruar disa të burgosurve 
nuk do t'i jepet shumë peshë. 17 

Bazuar në sa më sipër gjykoj se krimet e Z. BaIa janë të rënda dhe se ky faktor shkon kundër 

miratimit të uijes së dënimit të tij. 

3. Prova të Rehabilitimit 

18. Në paragrafin 3(h) të Udhëzimit të Praktikës përcaktohet se Sekretaria kërkon raporte 

dhe konstatime prej autoriteteve kompetente në shtetin përmbarues në Iidhje me sjelljen e 

personit të dënuar gjatë periudhës së burgimit. Rregulla 125 e Rregullores parashtron se 

Kryetari merr parasysh pro va të rehabilitimit të të burgosurit. 

19. Në raportin e vIerësimit psikologjik me datë 28 maj 2010, psikologu theksonte se 

ekzistonin vështirësi në kryerjen e ekzaminimit psikologjik për shkak të nevojës për përkthim 

gojor; si pasojë vIerësimet u përqëndruan kryesisht në konstatimet mbi sjelljen e Z. BaIa gjatë 

intervistës dhe përkthimeve stricto sensu të përkthyesit. 18 U konstatua se Z. BaIa ishte i 

sjellshëm, bashkëpunues dhe iu përgjigj pyetjeve që iu bënë në mënyrë të përshtatshme.19 

Mirëpo në ekzaminimin psikologjik u konstatua se Z. BaIa ishte mohues në lidhje me krimet 

e tij: 

Z. Baia gjen strehë në mohim. Ai nuk merr përgjegjësi për veprimet e tij, mohon ç[arëdo 
implikimi në veprimet për të cilat u akuzua. Gjithsesi ai e pranon dënimin në një mënyrë te jet 
modeste. Ai bën me [aj për këtë "politikën" sikur të ishte fjala për flijimin e disave për hir të 
çështjes më të madhe të paqes. 20 

17 Prokurori k .Fatmir Limait dhe të tjerëve, Lënda Nr. IT-03-66-T, Aktgjykim, 30 nëntor 2005, para 726-727, 
733. 
18 Memorandum i Zëvendëssekretarit për Kryetarin, 20 gusht 2010 (bashkëngjitur Vlerësimi Psikologjik, 28 maj 
2010, [.5). 
19 Vlerësimi Psikologjik, [.5. 
20 Vlerësimi Psikologjik, f.6. 
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Raporti psikologjik pënnend se Z. BaIa "nuk ka asnjë lloj shqetësimi" dhe ai "nuk yuan prej 

maktheve, mendimeve mbytëse ose kujtimeve përsëritëse". Sipas raportit, Z. BaIa "nuk shfaq 

shenja të problemeve emocionaie ose depresion apo mendime për vetëvrasje.,,21 Raporti 

psikologjik konkiudon se "teknikisht Z. BaIa nuk shfaq çrregullime psikologjike" mirëpo 

konstaton se "Z BaIa nuk është i imunizuar ndaj krizave nervore pas ndonjë ngjatjeje që sjell 

në kujtesë situata traumatike, që mund të jetë e dëmshme dhe të shkaktoja pasojë në gjendjen 

e tij fizike dhe mendore.,,22 Kur u pyet prej gjykatësit pënnbarues që kishte autorizuar 

raportin për të vIerësuar rrezikun e ndënnanjes së veprimeve ose rikryerjes së krimeve prej 

Z. BaIa në qoftë se ai do të përfitonte uije të dënimit ose le je, psikologu konkiudoi se "rreziku 

i përsëritjes së kryerjes së krimeve ende është ekzistues sepse mohimi nuk e Iejon atë të 

krijojë mendësi të reja.,,23 Ai vazhdon, "Dhuna e ndrydhur përbrenda, e pafrenuar dhe e 

pashprehur e Z. BaIa përbën rrezik për shoqërinë, ku provokimet janë të shumta dhe shpesh 

mund të shkaktojnë frustrim dhe agresivitet.,,24 

20. Në Ietrën e gjykatësit pënnbarues me datë 4 qershor 2010, pohohet se Z. BaIa "ka 

dëshmuar sjellje të mirë gjatë burgimit dhe nuk ka qenë objekt procedimi disiplinor" dhe se 

ka punuar mirë në punishten e burgut. 25 

21. Sipas mendimit të zëvendësprokurorit me datë 30 qershor 2010, sjellja e Z. BaIa në 

burgim ka qenë e mirë dhe ai ndjek mësime në gjuhën franceze. Mirëpo pavarësisht sjelljes së 

tij të mirë, Zyra e Prokurorit refuzoi "të paraqiste një mendim në dobi të miratimit të uljes së 

dënimit duke qenë se gjatë burgimit të tij i dënuari nuk ka shfrytëzuar rastin që të reflektojë 

mbi veprimet e tij në të shkuarën dhe në të kundërt ka vendosur ta paraqesë veten si person që 

vetësakrifikohet për një çështje fisnike. ,,26 

22. Z. BaIa përgjigjet se raportit psikologjik i duhet kushtuar pak ose aspak rëndësi për 

një sërë arsyesh ndër të cilat: (a) kohëzgjatja e shkurtër e këshillimit psikologjik; (b) mungesa 

e njohurive të psikologut mbi gjuhën dhe kulturën shqiptare kosovare që mund të ofronte 

shpjegim për mosshprehjen e emocioneve; (c) mungesa e njohurive të psikologut mbi krimet 

21 Vlerësimi Psikologjik, f.7. 
22 Vlerësimi Psikologjik, f.8. 
23 Vlerësimi Psikologjik, f.8. 
24 Vlerësimi Psikologjik, f.9. 
25 Memorandum i Zëvendëssekretarit për Kryetarin, 20 gusht 2010 (bashkëngjitur Letra e Gjykatësit 
Përmbarues, 4 qershor 2010). 
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për të cilat u dënua Z. BaIa, veçanërisht në lidhje me konkluzionin e tij mbi rrezikun e 

rikryeIjes së krimeve; (d) nuk u mor parasysh fakti se në Kosovë nuk ekziston më konflikt i 

arrnatosur dhe Z. BaIa nuk përbën rrezik për shoqërinë sepse ai do të ndihmohej në aspektin 

emocional prej njerëzve të tij në Kosovë; (e) konkluzioni se Z. BaIa mohon përgjegjësi për 

krimet është për shkak të komunikimit të gabuar; (f) konkluzionet në raport nuk bazohen mbi 

vëzhgimin ose terapinë psikologjike, por mbi perceptime të kushtëzuara prej pengesës 

gjuhësore; dhe (g) Z. BaIa ka kërkuar terapi psikologjike mirëpo nuk iu ofma sepse nuk 

kishte asnjë person që mund të fliste shqip.27 

23. Z. BaIa paraqet një letër që mban datën 24 shtator 2010, nga Z. Jeffrey Bieley, ish

punonjës i Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë ("UNMIK") i cili tani punon dhe 

jeton në Kosovë. Bazuar në paragrafin 3(d) të Udhëzimit të Praktikës, unë mund të shqyrtoj 

çfarëdo inforrnacioni që ka lidhje me çështjen dhe rIjedhimisht mund të shqyrtoj letrën e Z. 

Bieley. Përrnbledhtazi, Z. Bieley bën të ditur se në kuadër të punës së tij të mëparshme me 

UNMIK-un, ai e shoqëroi Z. BaIa në shtëpi dy herë në 2006 dhe 2007, kur u lima 

përkohësisht për të qenë i pranishëm në funerale të familjarëve të tij. Z. Bieley u njoh me Z. 

BaIa dhe familjen e tij. Z. Bieley konstaton se Z. BaIa (a) e trajtoi me respekt dhe ishte 

mikpritës; (b) ka lidhje të ngushta dhe të ngrohta me familjen e tij dhe është i kujdesshëm 

ndaj fémijëve të tij dhe kishte shumë njerëz që prisnin kthimin e tij; (f) ka lidhje të forta me 

njerëzit e tij të cilët shprehën fuqimisht përkrahjen e tyre, mirëpo nuk konsiderohet si hero 

lufte në Kosovë; dhe (d) mbështetet më së miri prej familjes së tij dhe njerëzve të tij dhe 

rrjedhimisht nuk ka rrezik që ai të kryejë krime. Së fundi Z. Bieley pretendon se Kosova 

tanimë është shoqëri paqësore ku nuk ekzistojnë gjasat që Z. BaIa të kryejë krime si ato për të 

cilat u akuzua. 28 

24. Marr shënim faktin se ekzistojnë kundërshtime në lidhje me faktin nëse vlerësimi 

psikologjik bën të ditur se Z. BaIa ka shfaqur shenja të rehabilitimit. Pas shqyrtimit të 

kujdesshëm të raportit psikologjik, dhe duke marrë parasysh argumentet e Z. BaIa në lidhje 

me të, e kam shumë të vështirë të bazohem në konkluzionet e tij të cilat duket se janë 

konstatime të përgjithshme që nuk bazohem mbi të dhëna konkrete dhe reagime të Z. BaIa 

gjatë intervistës me psikologun. Në kërkesat e ardhshme për miratime të uljeve të dënimeve 

26 Memorandum i Zëvendëssekretarit për Kryetarin, 20 gusht 2010 (bashkëngjitur Mendimi i 
Zëvendësprokurorit, 30 qershor 2010). 
27 Përgjigjja e Balës, f 1-5. 
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ose lirimeve të parakohshme, do të ishte e dobishme për vendimmanjen time që autoritetet 

franceze të mundësonin që raportet e ardhshme psikologjike të ofrojnë më shumë hollësi në 

lidhje me bazën e konkluzioneve. E pranoj mendimin e Z. Bieley për Z. BaIa, mirëpo nuk 

gjykoj se kjo provon se Z. BaIa ka treguar shenja të rehabilitimit në burgim. Së fundi 

konstatoj se Z. BaIa ka shfaqur sjellje të mirë në burgim dhe se ka treguar gatishmëri në 

përmirësimin e njohurive gjuhësore për tu integruar në mjedisin e burgut. Në këto rrethana, 

gjykoj se Z. BaIa ka shfaqur shenja në një masë shumë të kufizuar të rehabilitimit. 

25. Shfrytëzoj rastin të theksoj se fakti që Z. BaIa ka shfaqur shenja të rehabilitimit do të 

jetë faktor i rëndësishëm në kërkesat e ardhshme për miratimin e uljes së dënimit ose faljes 

ose lirimit të parakohshëm dhe se sjellja e mirë gjatë burgimit shpesh është mjaft 

domethënëse në manjen e vendimeve përkatëse 

4. Bashkëpunimi me Prokurorinë 

26. Në Rregullën 125 të Rregullores përcaktohet se Kryetari merr parasysh çfarëdo 

bashkëpunimi thelbësor të të burgosurit me Prokurorin e Tribunalit. Në paragrafin 3(c) të 

Udhëzimit të Praktikës përcaktohet se Sekretaria i kërkon Prokurorit paraqitjen e një raporti 

të hollësishëm të çfarëdo bashkëpunimi të të dënuarit me Zyrën e Prokurorit të Tribunalit dhe 

rëndësinë e këtij bashkëpunimi. 

27. Sipas raportit të Prokurorisë, Zyra e Prokurorit as ka kërkuar dhe, as ka përfituar 

bashkëpunim prej Z. Bala.29 Rrjedhimisht gjykoj se faktori i bashkëpunimit me Prokurorinë 

ka efekt neutral. 

5. KOnkluzion 

28. Megjithëse do të kisha qenë i gatshëm nga pikëpamja ligjore të pranoja përkohësisht 

uljen e dënimit të Z. BaIa, shenjat shumë të kufizuara të rehabilitimit të tij dhe pesha e rëndë 

e krimeve të tij më çojnë në konkluzionin se uljet e dënimit bazuar në Nenet 721 dhe 721-1 të 

28 Përgjigjja e Balës, Aneks A. 
29 Memorandum i Zëvendëssekretarit për Kryetarin, 9 shkurt 2010 (bashkëngjitur Memorandumi i Shefit të 
Seksionit për Proceset Gjyqësore të Tribunalit adresuar Zëvendëssekretarit, 2 shkurt 2010, para 2). 
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Kodit të Procedurës Penale nuk janë të përshtatshme, duke marrë parasysh gjithë 

informacionin që më është paraqitur. 

29. Theksoj se kolegët e mi njëzëri përkrahin pikëpamjen time se Z. Baia nuk duhet të 

përfitojë ulje të dënimit. 

E. Vendim 

30. Për arsyet e mësipërme dhe bazuar në Nenin 28 të Statutit, Rregullat 124 dhe 125 të 

Rregullores, paragrafin 8 të Udhëzimit të Praktikës dhe Nenin 3 të Marrëveshjes së Zbatimit, 

nuk miratoj uljen e dënimit të Haradin Balës. 

31. UDHËZOJ Sekretarin që të informojë autoritetet franceze për këtë vendim sa më 

shpejt që të jetë e realizueshme, siç parashkruhet në paragrafin Il të Udhëzimit të Praktikës. 

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

Sot, më datën 15 tetor 2010. 
Në Hagë 
Holandë 
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