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I.   SHTOJCA A – VIKTIMAT E VRASJEVE TË PËRFSHIRA NË AKT AKUZË 

A.   GJAKOVË 

1.   Viktimat e përfshira në Listën G të Aktakuzës 

1. Dhoma vëren se ka një numër mospërputhjesh midis provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa 

i përket shkrimit të emrave të disa prej viktimave të përfshirë në Listën G. Megjithatë, në shumicën e 

rasteve, këto mospërputhje janë aq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në përfundim se të 

dhënat përkatëse lidhen me viktimën e caktuar. 

(1) Dalina Caka (14-vjeçare, femër) 

2. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Dalina Cakën e kishin qëlluar dhe vrarë kur 

ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.1 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Dalina 

Caka ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 

1999.2 

(2) Delvina Caka (6-vjeçare, femër) 

3. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Delvina Caka ishte e pranishme në shtëpinë e 

Lulzim Vejsës më 2 prill 1999; megjithatë, ai nuk e pa ta qëllojnë sepse ajo “sikur u largua me 

vrap”.3 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Delvina Caka ishte një prej personave të vrarë në 

Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.4 

(3) Diona Caka (2-vjeçare, femër) 

4. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Diona Caka vdiq në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 

2 prill 1999.5 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Diona Caka ishte një prej personave të vrarë në 

Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.6 

                                                 
1 Dren Caka, T. 2631, 2644–2645, 2648, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh 
Giliq”). 
2 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
3 Dren Caka, T. 2631, 2644–2645, 2649, 2661 (31 gusht 2006); 
4 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
5 Dren Caka, T. 2631, 2645, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”).  
6 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
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(4) Valbona Caka (34-vjeçare, femër) 

5. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se kishte parë që Valbona Cakën e kishin qëlluar për 

vdekje në shpinë kur ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.7 Hani Hoxha dhe Lulzim 

Vejsa thanë se Valbona Caka ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin 

Gjakovë më 2 prill 1999.8 

(5) Hysen Gashi (50-vjeçar, mashkull) 

6. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se në shtëpinë e Lulzim Vejsës, më 2 prill 1999, 

ndodhej vetëm një burrë, megjithëse emrin e tij nuk e dha.9 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se 

Hysen Gashi ishte njëri prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 

prill 1999.10 

(6) Doruntina Haxhiavdija (8-vjeçare, femër) 

7. Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Doruntina Haxhiavdija ishte një prej personave të 

vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.11 

(7) Egzon Haxhiavdija (5-vjeçar, mashkull) 

8. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Egzon Haxhiavdijën e kishin qëlluar dhe vrarë kur 

ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.12 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se 

Egzon Haxhiavdija ishte njëri prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë 

më 2 prill 1999.13 

(8) Rina Haxhiavdija (4-vjeçare, femër) 

                                                 
7 Dren Caka, T. 2631, 2644, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”).  
8 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
9 Dren Caka, T. 2635 (31 gusht 2006). 
10 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
11 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
12 Dren Caka, T. 2649, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”). 
13 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
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9. Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Rina Haxhiavdija ishte një prej personave të vrarë në 

Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.14 

(9) Valbona Haxhiavdija (38-vjeçare, femër) 

10. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Valbona Haxhiavdijën e kishin qëlluar dhe vrarë 

kur ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.15 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se 

Valbona Haxhiavdija ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë 

më 2 prill 1999.16 

(10) Flaka Hoxha (15-vjeçare, femër) 

11. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se kishte parë që Flaka Hoxhën e kishte qëlluar dhe 

vrarë një polic kur ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.17 Hani Hoxha dhe Lulzim 

Vejsa thanë se edhe Flaka Hoxha ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në 

qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.18 

(11) Shahindere Hoxha (55-vjeçare, femër) 

12. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se kishte parë që Shahindere Hoxhën (të ëmën e 

Flakës) e kishin qëlluar dhe vrarë kur ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.19 Hani 

Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Shahindere Hoxha ishte një prej personave të vrarë në Rrugën 

"Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.20 

(12) Manushe Nuçi (50-vjeçare, femër) 

13. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se “Dushi”, një femër rreth të dyzeteshtatave atë 

kohë, ishte një prej personave të vrarë në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.21 Hani Hoxha 

                                                 
14 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
15 Dren Caka, T. 2649, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”). 
16 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
17 Dren Caka, T. 2644, 2646–2647, 2661 (31 gusht 2006); 
18 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 5; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
19 Dren Caka, T. 2644, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”). 
20 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 5; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
21 Dren Caka, T. 2644, 2661 (31 gusht 2006). 
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dhe Lulzim Vejsa thanë se Manushe Nuçi ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh 

Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.22 

(13) Shirine Nuçi (70-vjeçare, femër) 

14. Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Shirine Nuçi ishte një prej personave të vrarë në 

Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë, më 2 prill 1999.23 

(14) Arlind Vejsa (5-vjeçar, mashkull) 

15. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Arlind Vejsën e kishin qëlluar dhe vrarë kur 

ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.24 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se 

Arlind Vejsa ishte njëri prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë, më 2 

prill 1999.25 

(15) Dorina Vejsa (10-vjeçare, femër) 

16. Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Dorina Vejsa ishte një prej personave të vrarë në 

Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë, më 2 prill 1999.26 

(16) Fetije Vejsa (60-vjeçare, femër) 

17. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Fetije Vejsën e kishin qëlluar dhe vrarë, kur 

ndodhej në shtëpinë e Lulzim Vejsës, më 2 prill 1999.27 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se 

Fetije Vejsa ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë, më 2 

prill 1999.28 

(17) Marigona Vejsa (8-vjeçare, femër) 

                                                 
22 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
23 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
24 Dren Caka, T. 2644–2645, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”).  
25 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
26 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
27 Dren Caka, T. 2649, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”). 
28 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
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18. Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Marigona Vejsa ishte një prej personave të vrarë në 

Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.29 

(18) Rita Vejsa (2-vjeçare, femër) 

19. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Rita Vejsën e kanë vrarë, kur ndodhej në shtëpinë 

e Lulzim Vejsës, më 2 prill 1999.30 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Rita Vejsa ishte një prej 

personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.31 

(19) Sihana Vejsa (8-vjeçare, femër) 

20. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se e bija e tretë e Lulit ishte një prej personave të 

vrarë në shtëpinë e Lulzim Vejsës më 2 prill 1999.32 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Sihana 

Vejsa ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 

1999.33 

(20) Tringa Vejsa (30-vjeçare, femër) 

21. Dren Caka dëshmoi në sallën gjyqësore se Tringa Vejsën e qëlluan policët, kur ndodhej në 

shtëpinë e Lulzim Vejsës, më 2 prill 1999.34 Hani Hoxha dhe Lulzim Vejsa thanë se Tringa Vejsa 

ishte një prej personave të vrarë në Rrugën "Millosh Gilliq" në qytetin Gjakovë më 2 prill 1999.35 

2.   Viktimat e përfshira në Listën H të Aktakuzës 

22. Dhoma vëren se ka një numër mospërputhjesh midis provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa 

i takon shkrimit të emrave të disa prej viktimave të renditur në Listën H. Megjithatë, në shumicën e 

rasteve, këto mospërputhje janë kaq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në përfundimin se 

të dhënat lidhen me viktimën përkatëse. 

(1) Mark Abazi (37-vjeçar, mashkull) 

                                                 
29 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
30 Dren Caka, T. 2644, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”). 
31 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
32 Dren Caka, T. 2641, 2661 (31 gusht 2006). 
33 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 6; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
34 Dren Caka, T. 2644, 2661 (31 gusht 2006); P2279 (Planimetria e banesës nr 157, Rruga “Millosh Giliq”). 
35 Hani Hoxha, P2267 (deklarata e dëshmitarit e datës 22 prill 1999), f. 5; Lulzim Vejsa, P2350 (deklarata e dëshmitarit e 
datës 15–16 prill 1999), f. 4. 
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23. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit në Mejë më 27 prill 1999.36 Kufoma me etiketën “Ba05-031T”, ku dy germat e para tregojnë 

se kufoma vjen nga varri i përbashkët i Batajnicës në Serbi, është identifikuar përmes analizave të 

ADN-së se është personi me emër Mark (Gjon) Abazi.37 

24. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Mark (Gjon) Abazit, ndërsa theksohet se shkaku nuk 

mund të përcaktohej sepse “pjesët të kufomës janë në gjendje të avancuar të ndryshimeve pas 

vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se janë konstatuar gjurmë zjarri në copëza të eshtrave 

të kokës, si edhe janë konstatuar edhe fraktura të shumëfishta të eshtrave. Më konkretisht, “fraktura 

në kularthin e djathtë është shkaktuar nga goditja e një predhe të gjuajtur me armë krahu zjarri, 

copëza të së cilës janë gjetur në indin e butë përreth frakturës”.38 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga 

Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, përcakton se shkaku i vdekjes së 

Mark (Gjon) Abazit ka qenë lëndimi nga goditja me armë zjarri në shtyllën kurrizore.39 Kjo përputhet 

me aktekspertizën antropologjike përmbledhëse për Mark (Gjon) Abazin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore të Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.40 

(2) Pashk Abazi (40-vjeçar, mashkull) 

25. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.41 Kufoma me etiketën “Ba05–156T” është identifikuar përmes 

analizës së ADN-së se i përket Pashk (Gjon) Abazit.42 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i 

Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Mark 

(Gjon) Abazit, ndërsa në raport theksohet se nuk mund të përcaktohej shkaku sepse “kufoma është në 

gjendje të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se nga autopsia 

janë konstatuar fraktura të shumëfishta të eshtrave dhe se dëmtimet në lëkurë dhe indet e buta në 

anën e djathtë të zonës murore të kafkës dhe në anën e djathtë të ashtit muror përbëjnë plagë hyrëse: 

                                                 
36 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). Këtë listë e ka përpiluar ZPZHML-ja mbështetur edhe në KNKK, 
Listën e Personave të Zhdukur të hartuar nga Policia e UNMIK-ut, Listën e OSBE-së dhe lista të tjera të shoqatave të 
familjarëve, e cila kontrollohet dhe plotësohet vazhdimisht. Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 
nëntor 2006), f. 6. 
37 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15. 
38 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 24–29. 
39 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 241–243. 
40 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 243. 
41 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
42 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15. 
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“trajektorja e plumbit kalon përmes zgavrës kafkore ku, në një ind të butë të dekompozuar, është 

gjetur një predhë metalike e deformuar”.43 

(3) Pjetër Abazi (53-vjeçar, mashkull) 

26. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së e personave të zhdukur në 

Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit 

më 27 prill 1999 në Mejë.44 Kufoma me etiketën “Ba05-107T” është identifikuar përmes analizave të 

ADN-së se është personi me emër Pjetër (Mark) Abazi.45 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i 

Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së “Ba05–

107T”, ndërsa theksohet se shkaku nuk mund të përcaktohej sepse “kufoma ndodhet në gjendje të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Mirëpo, në aktautopsi theksohet se nga autopsia janë 

konstatuar fraktura të shumëfishta të eshtrave dhe se “është gjetur një predhë metalike me ngjyrë të 

verdhë në indin e butë të nënlëkurës të shpatullës së djathtë”.46 Megjithatë, Dhoma vëren se kjo 

aktautopsi arrin në përfundimin se mbetjet skeletore të “Ba05-107T” janë të “një mashkulli, 

përafërsisht 25-deri-30-vjeçar”, çka nuk përputhet me moshën e përafërt të deklaruar në Aktakuzë 

(53).47 

(4) Bekim Ademaj (18-vjeçar, mashkull) 

27. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.48 Kufoma me etiketën “2Ba-80” është identifikuar përmes analizave 

të ADN-së se është personi me emër Bekim (Muharem) Ademaj.49 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Bekim (Muharem) Ademajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se kishte fraktura 

të shumëfishta në pjesët e mbetura të kafkës, vertebrave dhe brinjëve, si dhe gjurmë goditjeje me 

mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.50 Edhe në certifikatën e vdekjes, të 

                                                 
43 P2414 (Dokumente që kanë të bëjnë me vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 54–60. 
44 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
45 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
46 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8–17. 
47 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 14. 
48 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
49 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
50 P942 (Dokumente që kanë të bëjnë vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, 
f. 446–449. 
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lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së 

Bekim (Muharem) Ademajt është i papërcaktuar51 dhe kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Bekim (Muharem) Ademajn, të lëshuar nga Zyra për Persona të 

Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.52 

(5) Shemsi Ademaj (38-vjeçar, mashkull) 

28. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.53 Kufoma me etiketën “2Ba-107” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shemsi (Binak) Ademaj.54 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Shemsi (Binak) Ademajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazën e ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta në kafkë dhe brinjë të shkaktuara me mjete të forta, në fyellin e këmbës së 

djathtë është gjetur një predhë, ndërsa në disa eshtra janë gjetur gjurmë goditjeje të shkaktuar me 

zjarr.55 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Shemsi (Binak) Ademajt kanë qenë goditjet me armë zjarri në 

kokë.56 

(6) Isuf Ademi (36-vjeçare, mashkull) 

29. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.57 Kufoma me etiketën “2Ba-90” është identifikuar përmes analizave 

të ADN-së se është personi me emër Isuf (Avdyl) Ademi.58 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i 

Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Isuf 

(Avdyl) Ademit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave të shkaktuara me mjete të forta, ndërsa kufoma është pjesërisht e 

                                                 
51 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 120–122. 
52 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 586. 
53 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
54 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
55 P942 (Dokumente që kanë të bëjnë me vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 583–585. 
56 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 172–173. 
57 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
58 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
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shkrumbuar.59 Në certifikatën e vdekjes të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë konstatohet se shkaku i vdekjes së Isuf (Avdyl) Ademit është i papërcaktuar.60 

(7) Mazllum Ademi (17-vjeçar, mashkull) 

30. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.61 Kufoma me etiketën “2Ba-188” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Mazllum (Bajram) Ademi.62 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Mazllum (Bajram) Ademit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave të shkaktuara me mjete të forta.63 Në certifikatën e 

vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i 

vdekjes së Mazllum (Bajram) Ademit është i papërcaktuar.64 Megjithatë, sipas një raporti 

përmbledhës antropologjik të përgatitur për Mazllum (Bajram) Ademin nga një mjek ligjor dhe të 

lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut, shkaku i vdekjes ka qenë një “goditje me armë zjarri në trung”.65 

(8) Liridon Ahmetaj (17-vjeçar, mashkull) 

31. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.66 Kufoma me etiketën “2Ba-17” është identifikuar përmes analizave 

të ADN-së se është personi me emër Liridon (Çaush) Ahmetaj.67 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Liridon (Çaush) Ahmetajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar se 

kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se ka fraktura të kafkës, trungut dhe gjymtyrëve të shkaktuara me mjete të forta, dhe se ka gjurmë të 

                                                 
59 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 499–501. 
60 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 141–143. 
61 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
62 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
63 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1024–
1032. 
64 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25–28. 
65 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 27–28. 
66 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
67 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
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ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.68 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Liridon (Çaush) Ahmetajt janë goditjet 

e shumëfishta me armë zjarri në kokë.69 

(9) Ahmet Ahmeti (54-vjeçar, mashkull) 

32. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.70 Kufoma me etiketën “Ba05-076T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ahmet (Mustafë) Ahmeti.71 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ahmet (Mustafë) Ahmetit, ndërsa theksohet se shkaku nuk mund të përcaktohej 

sepse “kufoma është në gjendje të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohen fraktura të shumëfishta të eshtrave.72 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ahmet (Mustafë) Ahmetit ka 

qenë një lëndim në kokë i shkaktuar nga e shtëna me armë zjarri.73 

(10) Ahmet Ahmeti (65-vjeçar, mashkull) 

33. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.74 Kufoma me etiketën “2Ba-148” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ahmet (Ramadan) Ahmeti.75 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ahmet (Ramadan) Ahmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të eshtrave të shkaktuara me mjete të forta dhe se në disa prej eshtrave janë 

gjetur gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.76 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ahmet (Ramadan) 

Ahmetit ka qenë një “lëndim në gjoks [dhe në] dy krahët e sipërm i shkaktuar nga të shtëna me armë 

                                                 
68 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 116–119. 
69 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19–21. 
70 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
71 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
72 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 67–72. 
73 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 201–202. 
74 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
75 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16 (e mbyllur me vulë). 
76 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 819–824. 
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zjarri”.77 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ahmet (Ramadan) 

Ahmetin, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.78 

(11) Blerim Ahmeti (19-vjeçar, mashkull) 

34. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.79 Kufoma me etiketën “2Ba-61” është identifikuar përmes analizave 

të ADN-së se është personi me emër Blerim (Hysen) Ahmeti.80 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Blerim (Hysen) Ahmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në 

fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

eshtrave të shkaktuara me mjete të forta dhe se në disa prej eshtrave janë gjetur gjurmë të ekspozimit 

ndaj temperaturës së lartë.81 Edhe në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Blerim (Hysen) Ahmetit është i 

papërcaktuar82 dhe kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Blerim 

(Hysen) Ahmetin, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit 

të Drejtësisë të UNMIK-ut.83 

(12) Hysen Ahmeti (68-vjeçar, mashkull) 

35. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.84 Kufoma me etiketën “2Ba-176” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hysen (Sadik) Ahmeti.85 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hysen (Sadik) Ahmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

                                                 
77 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 269–271. 
78 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 271. 
79 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
80 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
81 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 355–357. 
82 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 191–192. 
83 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 504–505. 
84 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
85 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15 (e mbyllur me vulë). 
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fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.86 Në certifikatën e vdekjes, të 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së 

Hysen (Sadik) Ahmetit është i papërcaktuar.87 

(13) Malë Ahmeti (63-vjeçar, mashkull) 

36. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.88 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(14) Adem Aliaj (55-vjeçar, mashkull) 

37. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.89 Kufoma me etiketën “2Ba-22” është identifikuar përmes analizave 

të ADN-së se është personi me emër Adem (Haxhi) Aliaj.90 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i 

Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk është përcaktuar shkaku i vdekjes së 

Adem (Haxhi) Aliajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi vihet në dukje një frakturë në 

eshtrën e krahut të djathtë të shkaktuar nga një predhë (e cila ka ngecur në asht), si edhe fraktura të 

tjera të shkaktuara me mjet të fortë. Në disa prej eshtrave janë gjetur gjurmë të ekspozimit ndaj 

temperaturës së lartë.91 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Adem (Haxhi) Aliajt kanë qenë “lëndimet e shumëfishta 

nga të shtëna me armë zjarri (në kokë, trung dhe gjymtyrë)”.92 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Adem (Haxhi) Aliajn, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.93 

(15) Agron Aliaj (17-vjeçar, mashkull) dhe Arben Aliaj (19-vjeçar, 
mashkull) 

                                                 
86 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 955–959. 
87 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 290–291. 
88 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
89 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
90 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16 (e mbyllur me vulë). 
91 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 145–148. 
92 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 189–190. 
93 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 548–549. 
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38. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme u janë vendosur dy viktimave me emra të ngjashëm: 

“2Ba–146” për viktimën me emër Arbrn ose Agron (Adem) Aliaj, dhe “2Ba–152” për viktimën me 

emër Arben ose Agron (Adem) Aliaj, dhe, për rrjedhojë, nuk mund të kuptohet se cilës viktimë i 

përket cila etiketë.94 Agron Aliaj është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHK-së për 

personat e zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se ai bënte pjesë në një grup personash që u panë 

për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Mirëpo, emri Arben Aliaj nuk përmendet në listën e 

personave të zhdukur.95 

39. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së “2Ba–146”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është 

fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të shkaktuara me mjete të forta dhe ekspozim ndaj 

temperaturës së lartë.96 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së viktimës me numër “2Ba–146” është i 

papërcaktuar.97 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për “2Ba–146”, të 

lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut.98 

40. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së “2Ba–152”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është 

fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të shkaktuara me mjete të forta dhe ekspozim ndaj 

temperaturës së larë. Krahas kësaj, “është gjetur një predhë metalike e deformuar ngjyrë hiri, në 

pjesën menjëherë përreth vendit ku bashkohet ashti pubik me eshtrën e këllkut.”99 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstaton se shkaku i 

vdekjes i viktimës me numër “2Ba-152” është “lëndime të shumta nga të shtëna me armë zjarri”.100 

Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për “2Ba–152”, të lëshuar nga Zyra 

për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.101 Trupi 

                                                 
94 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16. Dhoma vëren se Tabela e Vërtetimeve të 
Vdekjes e dorëzuar nga Prokuroria e identifikon viktimën me etiketë “2Ba–152” si Agron Aliaj dhe “2Ba–146” si Arben 
Aliaj (e mbyllur me vulë). 
95 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
96 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 801–808. 
97 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 266–268. 
98 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 268. 
99 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 840–845. 
100 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 272–275. 
101 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 274–275. 
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Gjykues mendon se, në bazë të përfshirjes në listën e personave të zhdukur nga Meja dhe të 

identifikimit përmes ADN-së të Agron Aliaj si njëri prej dy kampioneve të marra, provohet se u vra 

në Mejë më 27 prill 1999. Megjithatë, Trupi Gjykues nuk mendon se është provuar që Arben Aliaj të 

jetë vrarë në Mejë më 27 prill 1999. 

(16) Ali Aliaj (50-vjeçar, mashkull) 

41. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.102 Kufoma me etiketën “2Ba-37” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ali (Mustafë) Aliaj.103 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ali (Mustafë) Aliajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të eshtrave të shkaktuara nga goditja me mjete të forta dhe se në disa prej 

eshtrave janë gjetur gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.104 Në certifikatën e vdekjes, të 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së 

Ali (Mustafë) Aliajt është i papërcaktuar.105 

(17) Sali Aliaj (53-vjeçar, mashkull) 

42. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.106 Kufoma me etiketën “2Ba-222” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sali (Ramë) Aliaj.107 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Sali (Ramë) Aliajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazat e 

fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta 

të kokës, brinjëve, shpatullës së majtë dhe kërcirit të këmbës së djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me 

                                                 
102 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
103 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16 (e mbyllur me vulë). 
104 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 227–229. 
105 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 51–54. 
106 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
107 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16 (e mbyllur me vulë). 
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mjete të forta.108 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Sali Aliajt është i papërcaktuar.109 

(18) Zenun Aliaj (44-vjeçar, mashkull) 

43. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.110 Kufoma me etiketën “2Ba-44” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Zenun (Ramë) Aliaj.111 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk është përcaktuar shkaku i 

vdekjes së Zenun (Ramë) Aliajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të eshtrave të shkaktuara me mjet të fortë, në kafkë është gjetur një predhë prej metali të përhirtë dhe 

në disa eshtra ka gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.112 Në certifikatën e vdekjes, të 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së 

Zenun (Ramë) Aliajt është i papërcaktuar.113 

(19) Arben Aliaj (19-vjeçar, mashkull) 

44. Shih analizën numër 15, më lart. 

(20) Ymer Avdullahu (17-vjeçar, mashkull) 

45. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.114 Kufoma me etiketën “2Ba-123” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ymer (Xhemail) Avdullahu.115 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ymer (Xhemail) Avdullahut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

                                                 
108 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1207–
1210. 
109 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 368–370. 
110 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
111 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16 (e mbyllur me vulë). 
112 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 263–265. 
113 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 64–67. 
114 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
115 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
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ndaj temperaturës së lartë. Krahas kësaj, është gjetur një predhë metalike “e futur në pjesën e anës së 

pasme të vertebrës së dytë lumbare, në nivelin e kanalit të shtyllës kurrizore”.116 Certifikata e vdekjes 

e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i 

Ymer (Xhemail) Avdullahu është “goditje e mundshme nga të shtëna me armë zjarri në kokë”.117 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ymer (Xhemail) Avdullahun, të 

lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut.118 

(21) Avdyl Avdyli (40–55-vjeçar, mashkull) 

46. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima është parë për herë të fundit në Dobrosh më 30 prill 

1999.119 Kufoma me etiketën “Ba05-141T” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është 

personi me emër Avdyl (Sejdë) Avdyli.120 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë 

Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Avdyl (Sejdë) 

Avdyli, ndërsa theksohet se shkaku nuk mund të përcaktohej sepse “kufoma është në gjendje të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se janë konstatuar 

fraktura të shumëfishta të eshtrave dhe gjurmë zjarri në eshtra dhe në inde të buta.121 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Avdyl (Sejdë) Avdyli ka qenë një plagë në kokë e shkaktuar nga të shtëna me armë 

zjarri.122 

(22) Afrim Avdyli (19-vjeçar, mashkull) 

47. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.123 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(23) Bajrush Avdyli (16-vjeçar, mashkull) 

                                                 
116 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), f. 666–673. 
117 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 28–29. 
118 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 30. 
119 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
120 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
121 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32–41. 
122 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 193–194. 
123 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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48. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.124 Kufoma me etiketën “2Ba-198” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajrush (Rizah) Avdyli.125 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Bajrush (Rizah) Avdyli, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.126 Në certifikatën 

e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i 

vdekjes së Bajrush (Riza) Avdylit është i papërcaktuar.127 

(24) Hysen Avdyli (56-vjeçar, mashkull) 

49. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.128 Kufoma me etiketën “2Ba-205” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hysen (Ukë) Avdyli.129 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hysen (Ukë) Avdylit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të kokës, brinjëve dhe krahut të djathtë, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta dhe 

të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, ka pasur dëmtimet të eshtrave të kafkës dhe 

në aktautopsi theksohet se kjo mund të jetë shkaktuar nga depërtimi e një predhe në kokë.130 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Hysen (Ukë) Avdylit kanë qenë “lëndimet në kokë, kraharor, e vithe të majtë të 

shkaktuara nga të shtëna me armë zjarri”.131 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

                                                 
124 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
125 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
126 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1075–
1078. 
127 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 322–324. 
128 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
129 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
130 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1113–
1120. 
131 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 61–62. 
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përmbledhëse për Hysen (Ukë) Avdylin, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.132 

(25) Mehmet Avdyli (42-vjeçar, mashkull) 

50. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.133 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(26) Muhedin Avdyli (26-vjeçar, mashkull) 

51. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.134 Kufoma me etiketën “2Ba-45” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Muhedin (Ali) Avdyli. 135 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Muhedin (Ali) Avdylit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shkaktuara me mjete të forta. Konkretisht, një frakturë e vertebrës së pestë lumbare është 

shkaktuar nga një predhë, siç theksohet nga gjurma e një fisheku që shkon nga pjesa e pasme në 

pjesën e përparme, si edhe disa fraktura të kërbishtit ka të ngjarë të jenë shkaktuar nga një predhë. Në 

kufomë janë gjetur gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.136 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Muhedin 

(Ali) Avdylit ka qenë një “lëndim në kraharor dhe komblik, i shkaktuar me armë zjarri”.137 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Muhedin (Ali) Avdylin, të lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.138 

(27) Pajazit Avdyli (32-vjeçar, mashkull) 

52. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
132 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 63–64. 
133 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
134 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
135 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
136 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 269–276. 
137 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 4–5. 
138 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 6. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.139 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(28) Lavdim Bajraktari (22-vjeçar, mashkull) 

53. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.140 Kufoma me etiketën “2Ba-126” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Lavdim (Xhafer) Bajraktari.141 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Lavdim (Xhafer) Bajraktarit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

është gjetur një predhë metalike “në indin e butë në një të tretën e poshtme të zonës së shpatullës së 

djathtë”.142 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Lavdim (Xhafer) Bajraktarit ka qenë “lëndime në trung të 

shkaktuara nga të shtëna me armë zjarri”.143 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Lavdim (Xhafer) Bajraktarin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.144 

(29) Ali Bajrami (55-vjeçar, mashkull) 

54. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.145 Kufoma me etiketën “2Ba-92” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ali (Kadri) Bajrami.146 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së “2Ba-92”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave të shkaktuara me mjete të forta.147 Dhoma vëren se aktautopsia arrin në 

                                                 
139 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
140 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
141 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
142 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 683–692. 
143 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34–35. 
144 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36. 
145 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
146 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
147 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 502–506. 
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përfundimin se mbetjet skeletore të “2Ba-92” “i përket një mashkulli me moshë përafërsisht 25 deri 

35 vjeç”, çka nuk përputhet me moshën e përafërt të deklaruar në Aktakuzë (55 vjeç).148 Dhoma 

është e mendimit se ky dallim sa i takon moshës tregon se kufoma nuk është e Ali (Kadri) Bajramit. 

(30) Shaban Bajrami (27-vjeçar, mashkull) 

55. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.149 Kufoma me etiketën “2Ba-160” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shaban (Mehmet) Bajrami.150 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Shaban (Mehmet) Bajramit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, fytyrës, eshtrave të kofshës, kërbishtit, krahëve dhe 

shputave të këmbëve, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës 

së lartë.151 

(31) Sylë Bajrami (37-vjeçar, mashkull) 

56. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.152 Kufoma me etiketën “2Ba-223” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sylë (Halil) Bajrami.153 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sylë (Halil) Bajramit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se mungon dora e 

majtë dhe shputa e këmbës së djathtë, se ka fraktura të shumëfishta të vertebrave dhe brinjëve, si dhe 

gjurmë goditjeje me mjete të forta.154 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Sylë (Halil) Bajramit ka qenë “lëndime 

në kraharor të shkaktuara nga të shtëna me armë zjarri”. 155 Kjo përputhet me aktekspertizën 

                                                 
148 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 505. 
149 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
150 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
151 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 880–886. 
152 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
153 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
154 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1211–
1215. 
155 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 69–70. 
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antropologjike përmbledhëse për Sylë (Halil) Bajramin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, në të cilën thuhet se në trup janë 

gjetur plagë të shkaktuara nga të shtëna me armë zjarri.156 

(32) Xhafer Bajrami (35-vjeçar, mashkull) 

57. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.157 Kufoma me etiketën “2Ba-128” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhafer (Hamza) Bajrami.158 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhafer (Hamza) Bajramit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, këqyrja ka 

zbuluar një plagë në kokë të shkaktuar me armë zjarri.159 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i Xhafer (Hamza) 

Bajramit kanë qenë “plagët e shumëfishta të kokës të shkaktuara nga të shtëna me armë zjarri”.160 

(33) Xhavit Bajrami (27-vjeçar, mashkull) 

58. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.161 Kufoma me etiketën “2Ba-91” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhavit (Ali) Bajrami.162 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Xhavit (Ali) Bajramit dhe i “2Ba-103” (që, gjithashtu, i përket Xhavit (Ali) Bajramit), 

ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të 

ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta të 

eshtrave të shkaktuara me mjete të forta dhe se ka gjurmë të ekspozimit të disa eshtrave ndaj 

zjarrit.163 

                                                 
156 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 71. 
157 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
158 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
159 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 704–709. 
160 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 209–212. 
161 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
162 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17 (e mbyllur me vulë). 
163 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 558–562. 
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(34) Ali Bala (75-vjeçar, mashkull) 

59. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.164 Kufoma me etiketën “Ba05–139T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ali (Sali) Bala.165 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Ali (Sali) Balës, ndërsa theksohet se shkaku nuk mund të përcaktohej sepse “kufoma është në faza 

të avancuara të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave dhe se ka gjurmë që tregojnë se eshtrat dhe indet e buta janë ekspozuar ndaj 

zjarrit.166 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Ali (Sali) Balës është i papërcaktuar.167 

(35) Bajram Bala (46-vjeçar, mashkull) 

60. Dhoma vëren se viktimës me emrin Bajram (Ali) Bala i janë vendosur dy etiketa të ndryshme: 

“Ba05–146T” dhe “Ba05–144DT”.168 Kjo viktimë është renditur si i zhdukur në listën e ZPZHML-së 

të personave të zhdukur në Kosovë, i parë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999.169 Në 

aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit Mjekësor të Beogradit, nuk 

përcaktohet shkaku i vdekjes së “Ba05-144DT”, ndërsa theksohet se nga këqyrja e eshtrave nuk është 

konstatuar asnjë frakturë apo lëndim tjetër.170 Në certifikatën e vdekjes së lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcaktohet se shkaku i vdekjes së “Ba05-146T” ka qenë një 

goditje me armë zjarri në kraharor dhe një goditje e mundshme me armë zjarri në këmbën e 

djathtë.171 Dhoma nuk mendon se shënimi i Bajram (Ali) Balës me dy etiketa vë në dyshim faktin se 

ai u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(36) Mehmet Bala (42-vjeçar, mashkull) 

61. Dhoma vëren se viktimës me emrin Mehmet (Ali) Bala i janë vendosur dy etiketa të 

ndryshme: “Ba05–116T” dhe “Ba05–209DT”.172 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

                                                 
164 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
165 P2559 (Shtojë e Aktekspertizës 004/2005-ER nga muaji shtator 2005 përgatitur nga KNPZH-ja), dokumentacioni 
gjyqësor elektronik, f. 18. (e mbyllur me vulë). 
166 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25–31. 
167 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 476–478. 
168 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
169 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
170 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42–46. 
171 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 197–200. 
172 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
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listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.173 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së “Ba05–116T”, ndërsa theksohet se shkaku nuk mund të përcaktohej sepse 

“kufoma ndodhet në gjendje të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave dhe se ka gjurmë zjarri në indet e buta dhe 

eshtra.174 Në certifikatën e vdekjes të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

konstatohet se shkaku i vdekjes së Mehmet (Ali) Balës (viktima me numër “Ba05–116T” dhe 

“Ba05–209DT”) ka qenë një “lëndim nga të shtëna me armë zjarri në kokë”.175 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për “Ba05–116T” dhe “Ba05-209DT”, të lëshuar nga 

Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.176 

Dhoma nuk mendon se shënimi i Mehmet (Ali) Balës me dy etiketa vë në dyshim faktin se ai u vra 

në Mejë më 27 prill 1999. 

(37) Përparim Bala (28-vjeçar, mashkull) 

62. Dhoma vëren se, pas analizave të ADN-së, viktimës me emrin Përparim (Ali) Bala i janë 

vendosur dy etiketa të ndryshme: “Ba05–155T” dhe “Ba05–213DT”.177 Viktima është përfshirë si 

person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se 

viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.178 

Dhoma nuk mendon se shënimi i Përparim (Ali) Balës me dy etiketa vë në dyshim faktin se ai u vra 

në Mejë më 27 prill 1999. 

(38) Ragip Baliu (30-vjeçar, mashkull) 

63. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.179 Kufoma me etiketën “2Ba-48” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ragip (Zenun) Baliu.180 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk mund të përcaktohej 

                                                 
173 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
174 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–7. 
175 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 268–269. 
176 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 270. 
177 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
178 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
179 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
180 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
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shkaku i vdekjes së Ragip (Zenun) Baliut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shkaktuara me mjete të forta dhe një frakturë të një vertebre dhe defekt në shpatull që ka 

shumë të ngjarë të jetë shkaktuar nga një predhë. Ka pasur edhe gjurmë të ekspozimit të eshtrave 

ndaj temperaturave të larta.181 Në certifikatën e vdekjes të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcaktohet se shkaku i vdekjes së Ragip (Zenun) Baliut ka qenë goditje 

të shumta me armë zjarri në kraharor182 dhe kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Ragip (Zenun) Baliun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.183 

(39) Demush Bardheci (29-vjeçar, mashkull) 

64. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.184 Kufoma me etiketën “2Ba-36” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Demush (Selim) Bardheci.185 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së “2Ba-36”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në 

fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se në eshtra janë 

gjetur gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë dhe se ka fraktura të shkaktuara nga goditja me 

mjete të forta.186 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Demush (Selim) Bardhecaj është i papërcaktuar.187 

(40) Idriz Bardheci (25-vjeçar, mashkull) 

65. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.188 Kufoma me etiketën “2Ba-40” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Idriz (Dine) Bardheci.189 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

                                                 
181 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 286–289. 
182 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 203–204. 
183 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 498–499. 
184 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
185 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
186 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 223–226. 
187 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48–50. 
188 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
189 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 

301/28140 QUATER



 27 

vdekjes së Idriz (Dine) Bardhecit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shkaktuar me mjete të forta dhe se në trup janë gjetur gjurmë të shkaktuara nga 

temperaturat e larta.190 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit 

të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Idriz (Dine) Bardhecit është i papërcaktuar.191 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Idriz (Dine) Bardhecin, të lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.192 

(41) Haki Batusha (29-vjeçar, mashkull) 

66. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.193 Kufoma me etiketën “2Ba-238” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Haki (Dervish) Batusha.194 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Haki (Dervish) Batushës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.195 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Haki (Dervish) Batushës ka qenë “goditje me armë zjarri në kraharor (dy gjuajtje)”.196 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Haki (Dervish) Batushën, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.197 

(42) Armend Beqaj (17-vjeçar, mashkull) 

67. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.198 Kufoma me etiketën “2Ba-125” është identifikuar përmes 

                                                 
190 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 239–245. 
191 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 249–251. 
192 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 251. 
193 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
194 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18 (e mbyllur me vulë). 
195 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1310–
1318. 
196 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 75–76. 
197 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 77. 
198 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Armend (Muhamet) Beqaj.199 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Armend (Muhamet) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se ka fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, vertebrave dhe femurit të djathtë, si dhe gjurmë të 

goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë metalike në indin e butë të 

parakrahut të djathtë, në një të tretën e mesme, në kufirin midis anës së jashtme dhe të pasme të 

tij”. 200 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Armend (Muhamet) Beqajt ka qenë “lëndim me armë zjarri në 

pjesën e sipërme të shtyllës kurrizore”.201 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Armend (Muhamet) Beqajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.202 

(43) Bajram Beqaj (41-vjeçar, mashkull) 

68. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.203 Kufoma me etiketën “2Ba-163” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajram (Brahim) Beqaj.204 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Bajram (Brahim) Beqajt ka qenë “lëndim me armë zjarri në pjesën e poshtme të kraharorit dhe në 

komblik”.205 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Bajram (Brahim) 

Beqajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë 

të UNMIK-ut, ku thuhet, gjithashtu, se ka fraktura të shumëfishta në gjithë kufomën.206 

(44) Bedri Beqaj (36-vjeçar, mashkull) 

69. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.207 Kufoma me etiketën “2Ba-34” është identifikuar përmes 

                                                 
199 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
200 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 678–682. 
201 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 31–32. 
202 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33. 
203 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
204 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 20 (e mbyllur me vulë). 
205 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 180–181. 
206 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 182–183. 
207 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Bedri (Brahim) Beqaj.208 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Bedri (Brahim) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shkaktuara me mjete të forta. Krahas kësaj, “është gjetur një predhë metalike e përhirtë në 

indin e butë ngjitur me anën e djathtë të komblikut”.209 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Bedri (Brahim) Beqajt 

ka qenë një “lëndim me armë zjarri në kraharor, vithe të majtë dhe në të dyja kofshët”.210 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Bedri (Brahim) Beqajn, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.211 

(45) Brahim Beqaj (28-vjeçar, mashkull) 

70. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.212 Kufoma me etiketën “2Ba-161” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Brahim (Sylejman) Beqaj.213 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Brahim (Sylejman) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kafkës, komblikut, eshtrës së krahut të majtë, eshtrës së 

jashtëm të parakrahut të djathtë, femurit të djathtë dhe kupës së gjurit të majtë, si dhe gjurmë 

goditjeje me mjete të forta dhe të ekspozimit temperaturës së lartë.214 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor Mjekësor të Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i 

Brahim (Sylejman) Beqajt kanë qenë “plagë të shumëfishta të kokës, komblikut dhe barkut të 

poshtëm, të shkaktuara nga të shtënat me armë zjarri”. 215 

(46) Dritan Beqaj (17-vjeçar, mashkull) 

                                                 
208 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
209 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 212–217. 
210 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–2. 
211 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 3. 
212 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
213 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
214 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 887–891. 
215 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 260–263. 
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71. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.216 Kufoma me etiketën “2Ba-38” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Dritan (Ymer) Beqaj.217 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Dritan (Ymer) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shkaktuara me mjete të forta dhe nënshtrim temperaturës së lartë.218 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Dritan (Ymer) Beqajn, e lëshuar nga Zyra për Persona 

të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, në të cilën thuhet se 

shkaku i vdekjes është i papërcaktuar.219 

(47) Emin Beqaj (34-vjeçar, mashkull) 

72. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.220 Kufoma me etiketën “2Ba-159” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Emin (Beqë) Beqaj.221 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Emin (Beqë) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozimit ndaj temperaturës së 

lartë.222 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet se shkaku i vdekjes së Emin (Beqë) Beqajt është i papërcaktuar.223 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për “2Ba–159”, të lëshuar nga Zyra për Persona të 

Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.224 

(48) Kujtim Beqaj (16-vjeçar, mashkull) 

                                                 
216 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
217 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
218 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 231–234. 
219 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 207–208. 
220 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
221 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
222 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 876–879. 
223 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46–47. 
224 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48. 
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73. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.225 Kufoma me etiketën “2Ba-43” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Kujtim (Tafë) Beqaj.226 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Kujtim (Tafë) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shkaktuara me mjete të forta dhe “defekte në gjysmën e djathtë të ashtit ballor të shkaktuar nga një 

predhë”. Krahas këtyre, ka gjurmë të temperaturës së lartë në disa pjesë të ashtit.227 Në certifikatën e 

vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i 

vdekjes së Kujtim (Tafë) Beqajt është i papërcaktuar.228 

(49) Mentor Beqaj (19-vjeçar, mashkull) 

74. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.229 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(50) Milazim Beqaj (31-vjeçar, mashkull) 

75. Dhoma vëren se, pas analizave të ADN-së, viktimës me emrin Milazim (Beqë) Beqaj i janë 

vendosur dy etiketa të ndryshme: “2Ba–S–4” dhe “2Ba–S–6”.230 Viktima është përfshirë si person i 

zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima 

bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.231 Dhoma 

nuk mendon se shënimi i Milazim (Beqë) Beqajt me dy etiketa vë në dyshim faktin se ai u vra në 

Mejë më 27 prill 1999. 

(51) Ramadan Beqaj (57-vjeçar, mashkull) 

                                                 
225 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
226 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
227 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 258–262. 
228 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 61–63. 
229 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
230 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
231 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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76. Dhoma vëren se, pas analizave të ADN-së, viktimës me emrin Ramadan (Shaban) Beqaj i 

janë vendosur dy etiketa të ndryshme: “Ba08–001DT” dhe “Ba08–005DT”.232 Viktima është 

përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë 

theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 

në Mejë.233 Dhoma nuk mendon se shënimi i Ramadan (Shaban) Beqajt me dy etiketa vë në dyshim 

faktin se ai u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(52) Rasim Beqaj (46-vjeçar, mashkull) 

77. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.234 Kufoma me etiketën “2Ba-79” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rasim (Brahim) Beqaj.235 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Rasim (Brahim) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, komblikut, fyellit të këmbës dhe kularthit të majtë, si dhe gjurmë 

goditjeje me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.236 Në certifikatën e vdekjes, 

të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së 

Rasim (Brahim) Beqajt është i papërcaktuar.237 

(53) Tafë Beqaj (54-vjeçar, mashkull) 

78. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.238 Kufoma me etiketën “2Ba-42” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Tafë (Shaban) Beqaj.239 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Tafë (Shaban) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

                                                 
232 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
233 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
234 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
235 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
236 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 442–445. 
237 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 116–119. 
238 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
239 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
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theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.240 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Tafë (Shaban) Beqajt është i 

papërcaktuar.241 

(54) Ymer Beqaj (50-vjeçar, mashkull) 

79. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.242 Kufoma me etiketën “2Ba-192” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ymer (Brahim) Beqaj.243 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ymer (Brahim) Beqajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se 

mungon e gjithë koka, ka fraktura të shumëfishta të kufomat, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të 

forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.244 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Ymer (Brahim) 

Beqajt është i papërcaktuar.245 

(55) Albert Beqiraj (21-vjeçar, mashkull) 

80. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.246 Kufoma me etiketën “2Ba-05” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Albert (Tahir) Beqiraj.247 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Albert (Tahir) Beqirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se 

                                                 
240 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 254–257. 
241 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 58–60. 
242 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
243 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19 (e mbyllur me vulë). 
244 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1052–
1054. 
245 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 311–313. 
246 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
247 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 20 (e mbyllur me vulë). 
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frakturat e brinjës së katërt në anën e majtë të kufomat dhe të femurit të majtë janë shkaktuar nga 

plagë nga të shtënat me armë zjarri.248 

(56) Arsim Beqiraj (16-vjeçar, mashkull) 

81. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.249 Kufoma me etiketën “2Ba-118” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Arsim (Musa) Beqiraj.250 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Arsim (Musa) Beqirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.251 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor 

të Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Arsim (Musa) Beqirajt kanë qenë 

“plagët nga të shtëna me armë zjarri”.252 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për “2Ba–118”, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes kanë qenë “goditjet nga të 

shtëna me armë zjarri në kofshën e majtë”.253 

(57) Sylë Beqiraj (55-vjeçar, mashkull) 

82. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.254 Kufoma me etiketën “2Ba-120” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sylë (Haxhi) Beqiraj.255 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore të Fakultetit të Mjekësisë në Beograd nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sylë (Haxhi) Beqirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave, brinjëve, dërrasës së kraharorit dhe 

                                                 
248 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49–52. 
249 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
250 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 20 (e mbyllur me vulë). 
251 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 644-647. 
252 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 193–196. 
253 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 578. 
254 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
255 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 20 (e mbyllur me vulë). 
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krahëve, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike 

“në indin e butë rrethues në lartësinë e vertebrës së shtatë në zonën e kraharorit, në të majtë të 

shtyllës kurrizore”.256 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit 

të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Sylë (Haxhi) Beqirajt është “[plagë të shumëfishta 

nga të shtënat me armë zjarri]”.257 

(58) Tahir Beqiraj (58-vjeçar, mashkull) 

83. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.258 Kufoma me etiketën “2Ba-154” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Tahir (Haxhi) Beqiraj.259 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Tahir (Haxhi) Beqirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta në gjithë kufomën, si edhe “fraktura të kafkës, trungut dhe gjymtyrëve, të 

shkaktuara me mjete të forta”, dhe gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, 

“është gjetur [një] predhë metalike në zonën e poshtme të djathtë të pubisit”.260 Në certifikatën e 

vdekjes të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë konstatohet se shkaku i 

vdekjes së Tahir (Haxhi) Beqirajt janë “plagët nga të shtënat me armë zjarri në barkun e poshtëm”.261 

(59) Ahmet Berisha (45-vjeçar, mashkull) 

84. Dhoma vëren se dy viktima me të njëjtin emër janë të përfshirë si të zhdukur në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Mirëpo, asnjëri prej tyre nuk ka qenë i zhdukur në 

komunën e Gjakovës.262 Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje me këto viktima të 

përfshira në listë. 

(60) Halil Berisha (50-vjeçar, mashkull) 

85. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
256 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 654–657. 
257 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 197–199. 
258 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
259 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 20 (e mbyllur me vulë). 
260 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 852–855. 
261 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 253–255. 
262 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.263 Kufoma me etiketën “2Ba-162” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Halil (Ukë) Berisha.264 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Halil (Ukë) Berishës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozimit ndaj temperaturës së 

lartë.265 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Halil (Ukë) Berishës ka qenë “lëndimi në shtyllën kurrizore në 

pjesën e mesit, i shkaktuar nga të shtëna me armë zjarri”.266 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Halil (Ukë) Berishën, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.267 

(61) Avni Binaku (42-vjeçar, mashkull) 

86. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.268 Kufoma me etiketën “Ba05–149T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Avni (Adem) Binaku.269 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Avni (Adem) Binakut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të transformimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.270 Në certifikatën e vdekjes të lëshuar nga Zyra 

e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë konstatohet se shkaku i vdekjes së Avni (Adem) 

Binakut është i papërcaktuar.271 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Avni (Adem) Binakun e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.272 

(62) Binak Binaku (34-vjeçar, mashkull) dhe Ismail Binaku (36-vjeçar, 
mashkull) 

                                                 
263 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
264 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21 (e mbyllur me vulë). 
265 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 892–895. 
266 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 205–206. 
267 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 526. 
268 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
269 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 22 (e mbyllur me vulë). 
270 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47–53. 
271 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 277–278. 
272 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 279–280. 
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87. Kufoma me etiketën “Ba05–442T” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është 

personi me emër Binak ose Ismail (Ysen) Binaku.273 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.274 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së “Ba05-442T”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është 

fazë të avancuar të transformimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave, si edhe ekspozim ndaj zjarrit.275 Dhoma vëren se Jose Baraybar, i cili ka 

përpiluar aktekspertizën për këto viktima, ka deklaruar se, pas marrjes së listës së trupave të 

identifikuar, ZPZHML-ja është këshilluar me të afërmit e viktimave.276 Edhe pse etiketa “Ba05-

442T” u është vendosur të dy emrave, në listë theksohet se rasti i Binak Binakut është mbyllur dhe se 

kufoma e tij i është kthyer familjes së tij.277 Rrjedhimisht, Dhoma është e bindur se kufoma është e 

Binak Binakut dhe se vërtetohet se ai u vra më 27 prill në Mejë. 

(63) Ismail Binaku (36-vjeçar, mashkull) 

88. Shih analizën numër 62, më lart. 

(64) Ismet Bobi (21-vjeçar, mashkull) 

89. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.278 Kufoma me etiketën “2Ba-111” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ismet (Ali) Bobi.279 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Ismet (Ali) Bobit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.280 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes i Ismet (Ali) Bobit është “goditje e mundshme me armë zjarri në trung dhe traumë e 

                                                 
273 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 22 (e mbyllur me vulë). 
274 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
275 P2417 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–7. 
276 Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 nëntor 2006), f. 5–6. 
277 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
278 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
279 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 23 (e mbyllur me vulë). 
280 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 601–607. 
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shkaktuar me goditje të fortë me mjete të forta në kraharor”.281 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Ismet (Ali) Bobin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.282 

(65) Fixhri Çuni (46-vjeçar, mashkull) 

90. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.283 Kufoma me etiketën “2Ba-231” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Fiqrih (Baron) Çuni.284 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Fiqrih (Baron) Çunit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.285 

(66) Muharrem Çuni (67-vjeçar, mashkull) 

91. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.286 Kufoma me etiketën “2Ba-254” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Muharrem (Ali) Çuni.287 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Muharrem (Ali) Çunit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve dhe krahut të djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të 

forta.288 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Muharrem (Ali) Çunit është “plaga në kokë, e shkaktuar nga të 

shtëna me armë zjarri”.289 

                                                 
281 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15–16. 
282 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17–18. 
283 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
284 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 24 (e mbyllur me vulë). 
285 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1263–
1270. 
286 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
287 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 24 (e mbyllur me vulë). 
288 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1402–
1405. 
289 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 412–414. 
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(67) Sutki Çuni (20-vjeçar, mashkull) 

92. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.290 Kufoma me etiketën “2Ba-233” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sutki (Muharrem) Çuni.291 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Sutki (Muharrem) Çunit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.292 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Sutki (Muharrem) Çunit është “plaga në kraharor e shkaktuar nga të shtëna me armë 

zjarri”.293 

(68) Istref Curri (32-vjeçar, mashkull) 

93. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.294 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(69) Izet Curri (26-vjeçar, mashkull) 

94. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.295 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(70) Linton Dedaj (16-vjeçar, mashkull) 

95. Merita Dedaj ka dëshmuar se, më 27 prill 1999, kushëririn e saj, Linton Dedajn, e kanë 

detyruar të futej në rresht në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt së bashku me anëtarët e tjerë 

meshkuj të familjes së saj. Duke u larguar nga shtëpia, Dedaj ka dëgjuar të shtëna armësh dhe, kur u 

                                                 
290 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
291 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 24 (e mbyllur me vulë). 
292 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1279–
1282. 
293 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 381–383. 
294 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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kthye, i ka parë burrat të shtrirë në tokë. Kufomën e Linton Dedajt ia kanë thyer asaj më vonë nga 

varret e përbashkëta të Batajnicës në Serbi.296 

96. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.297 Kufoma me etiketën “Ba05–83T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Linton (Pashk) Dedaj.298 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Linton Dedajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet një frakturë e shpatullës 

së majtë, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.299 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Linton (Pashk) 

Dedajt është i papërcaktuar.300 

(71) Mark Dedaj (47-vjeçar, mashkull) 

97. Merita Dedaj ka dëshmuar se, më 27 prill 1999, të atin e saj, Mark Dedajn, e kanë detyruar të 

futej në resht në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt, së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të 

familjes së saj. Kur Dedaj po largohej nga mjediset, ajo dëgjoi të shtëna armësh dhe, kur u kthye, i pa 

burrat të shtrirë në tokë. Kufomën e Mark Dedajt ia kthyen asaj më vonë nga varret e përbashkëta të 

Batajnicës në Serbi.301 

98. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.302 Kufoma me etiketën “Ba05–129T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Mark (Ukë) Dedaj.303 Në aktautopsi, të përgatitur nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit, theksohet se ka fraktura të 

                                                                                                                                                                    
295 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
296 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. T. 1402 (10 gusht 2006). 
297 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
298 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
299 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–7. 
300 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 235–236. 
301 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. T. 1402 (10 gusht 2006). 
302 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
303 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
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shumëfishta.304 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Mark (Ukë) Dedajt është i papërcaktuar.305 

(72) Martin Deda (32-vjeçar, mashkull) 

99. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.306 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. Rrjedhimisht, Dhoma është e mendimit se nuk është vërtetuar 

që Martin Deda u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(73) Pashk Deda (42-vjeçar, mashkull) 

100. Merita Deda ka dëshmuar se, më 27 prill 1999, ungjin e saj, Pashk Dedajn, e kanë detyruar të 

futej në resht në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të 

familjes së saj. Kur Dedaj po largohej nga mjediset, ajo dëgjoi të shtëna armësh dhe, kur u kthye, i pa 

burrat të shtrirë në tokë. Kufomën e Pashk Dedajt ia kthyen asaj, më vonë, nga varret e përbashkëta 

të Batajnicës në Serbi.307 

101. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.308 Kufoma me etiketën “Ba05–267T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pashk (Ukë) Dedaj.309 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Pashk (Ukë) Dedajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.310 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Pashk (Ukë) 

Dedajt është “plagë e mundshme nga të shtënat me armë zjarri në krahun e djathtë, e cila është 

vdekjeprurëse nëse lihet e patrajtuar”.311 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

                                                 
304 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16–24. 
305 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 472–475. 
306 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
307 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. T. 1402 (10 gusht 2006). 
308 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
309 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
310 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–7. 
311 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 207–210. 

286/28140 QUATER



 42 

përmbledhëse për Pashk (Ukë) Dedajn, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.312 

(74) Frrok Dedaj (34-vjeçar, mashkull) 

102. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.313 Kufoma me etiketën “Ba05–328T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Frrok (Nikë) Dedaj.314 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Frrok (Nikë) 

Dedajt janë “goditjet me armë zjarri në kraharor dhe në kokë”.315 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Frrok (Nikë) Dedajn, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.316 

(75) Gjon Dedaj (62-vjeçar, mashkull) 

103. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.317 Kufoma me etiketën “Ba05–324T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gjon (Ukë) Dedaj.318 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Gjon (Ukë) Dedajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në fazë të 

avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të zjarrit.319 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Gjon (Ukë) Dedajt ka qenë “goditja me 

armë zjarri në kraharor”.320 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Gjon (Ukë) Dedajn, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit 

të Drejtësisë të UNMIK-ut.321 

(76) Mikel Dedaj (37-vjeçar, mashkull) 
                                                 
312 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 224–227. 
313 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
314 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
315 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 211–212. 
316 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 213–214. 
317 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
318 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
319 P2602 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–9. 
320 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 233–234. 
321 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 465. 
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104. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.322 Kufoma me etiketën “Ba05–334T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Mikel (Nikë) Dedaj.323 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Mikel (Nikë) Dedajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kjo kufomë ... 

ndodhen në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë zjarri.324 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Mikel (Nikë) Dedajt ka qenë 

“goditje me armë zjarri në kraharor”.325 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Mikel (Nikë) Dedajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.326 

(77) Pjetër Dedaj (64-vjeçar, mashkull) 

105. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.327 Kufoma me etiketën “Ba05–16T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pjetër (Ukë) Dedaj.328 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Pjetër (Ukë) Dedajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në fazë të 

avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të kokës, vertebrave, brinjëve, kularthit të djathtë dhe eshtrës së krahut të majtë.329 

Aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Pjetër (Ukë) Dedajn, e lëshuar nga Zyra për Persona 

të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, përcakton se shkaku i 

vdekjes kanë qenë “plagë të shumëfishta me armë zjarri në kokë dhe qafë”.330 

(78) Deli Deliu (37-vjeçar, mashkull) 

                                                 
322 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
323 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
324 P2602 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 05: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 10–14, 
37–41. 
325 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f.113-114. 
326 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 115. 
327 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
328 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
329 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15–23. 
330 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 414–415. 
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106. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.331 Kufoma me etiketën “2Ba-06” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Deli (Miftar) Deliut.332 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Deli (Miftar) Deliu, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të shkaktuara me mjete të forta, disa prej të cilave (së bashku me dëmtimet e 

shkaktuara njëkohësisht në inde) tregojnë përdorimin e armës zjarrit apo ndonjë mjeti shpërthyesi 

tjetër.333 Aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Deli (Miftar) Deliun, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, përcakton se 

shkaku i vdekjes së Deli (Miftar) Deliut ka qenë “goditje me armë zjarri në kokë, kraharor dhe 

krahun e djathtë”.334 

(79) Ali Demaj (39-vjeçar, mashkull) 

107. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.335 Kufoma me etiketën “2Ba-31” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ali (Isuf) Demaj.336 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Ali (Isuf) Demajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë. 

Krahas këtyre, është gjetur një predhë në indin e butë, “në nivelin e anës së majtë laterale të kufomat 

të vertebrës së pestë lumbale që kufizohet me kërbishtin.337 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ali (Isuf) Demajt ka 

qenë “goditja me armë zjarri në kraharor dhe krahun e djathtë”.338 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

                                                 
331 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së 
332 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25 (e mbyllur me vulë). 
333 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53–63. 
334 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–4. 
335 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
336 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 26 (e mbyllur me vulë). 
337 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 193–199. 
338 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 249–250. 
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antropologjike përmbledhëse për Ali (Isuf) Demajn, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.339 

(80) Agron Duzhmani (17-vjeçar, mashkull) 

108. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.340 Kufoma me etiketën “2Ba-62” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Agron (Tom) Duzhmani.341 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Agron (Tom) Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjeve me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.342 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Agron (Tom) Duzhmanit ka qenë 

“plagë në barkun e poshtëm, e shkaktuar me armë zjarri”. 343 

(81) Franë Duzhmani (23-vjeçar, mashkull), Gostin Duzhmani (35-vjeçar, 
mashkull) dhe Mikel Duzhmani (32-vjeçar, mashkull) 

109. Dhoma vëren se tri etiketa të ndryshme (“2Ba–220”, “2Ba–252” dhe “2Ba–250”) u janë 

vendosur tri viktimave: Franë Duzhmani, Gostin (Mark) Duzhmani dhe Mikel Duzhmani.344 Këto tri 

viktima janë përfshirë si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në 

Kosovë. Në listë theksohet se tri viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit në Mejë më 27 prill 1999.345 Në bazë të dëshmisë së Jose Baraybar në lidhje me përgatitjen e 

listës së ZPZHML-së,346 si edhe në bazë të faktit që lista e ZPZHML-së identifikon “2Ba-252” si 

Franë Duzhmani, “2Ba-220” si Gostin Duzhmani dhe “2Ba-250” si Mikel Duzhmani dhe që kjo listë 

shënon se secili prej këtyre rasteve është mbyllur dhe kufoma i është kthyer familjeve,347 Dhoma 

është e bindur se ky grup i pjesëve të kufomave është i viktimave të përcaktuara përkatësisht në listën 

e ZPZHML-së. 

                                                 
339 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 497. 
340 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
341 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 26 (e mbyllur me vulë). 
342 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 358–361. 
343 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 91–93. 
344 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 26 (e mbyllur me vulë). 
345 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
346 Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 nëntor 2006), f. 5–6. 
347 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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110. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Gostin (Mark) Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, 

në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. 

Krahas këtyre, në aktautopsi theksohet se ka “dëmtime rrethore në indin e shpatullës së majtë dhe në 

zonën e gjoksit të djathtë” që mund të jenë shkaktuar nga një fishek i vetëm të shkrepur nga armë 

zjarri. Për më tepër, predha e gjetur “ngjitur me skajin e lirë të brinjës së dymbëdhjetë të djathtë” dhe 

frakturat e brinjëve të majta mund të jenë plagë të shkaktuar nga një fishek i vetëm.348 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Gostin (Mark) Duzhmanit kanë qenë “lëndimet në kokë, qafë dhe kraharor, shkaktuar nga 

të shtëna me armë zjarri”.349 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Gostin Duzhmanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit 

të Drejtësisë të UNMIK-ut.350 

111. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Franë (Mark) Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, 

në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. 

Krahas këtyre, është gjetur një predhë “mu nën lëkurë në anën e përparme të gjysmës së djathtë të 

trungut, mu nën harkun të brinjëve të djathta”.351 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Franë (Mark) Duzhmanit kanë 

qenë “goditjet me armë zjarri në kokë dhe në kraharor (goditje të shumëfishta)”.352 Kjo konfirmohet 

nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Fran (Mark) Duzhmanin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.353 

112. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Mikel (Mark) Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas 

vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes 

                                                 
348 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1193–
1201. 
349 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 279–280. 
350 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 281–282. 
351 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1388–
1394. 
352 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 294–295. 
353 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 296–297. 
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me mjete të forta.354 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i Mikel (Mark) Duzhmanit kanë qenë “plagët e shumëfishta 

të kokës të shkaktuara me armë zjarri”.355 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Mikel (Mark) Duzhmanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.356 

(82) Gëzim Duzhmani (25-vjeçar, mashkull) dhe Manuel Duzhmani (20-
vjeçar, mashkull) 

113. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2Ba–216” dhe “2Ba–200”) u janë vendosur dy 

viktimave: Gëzim (Ndue) Duzhmani dhe Manol Duzhmani.357 Këto viktima janë përfshirë si persona 

të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktimat 

bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999.358 Në bazë 

të dëshmisë së Jose Baraybar në lidhje me përgatitjen e listës së ZPZHML-së,359 si edhe në bazë të 

faktit që lista e ZPZHML-së identifikon “2Ba-200” si Gëzim Duzhmani dhe “2Ba-216” si Manuel 

Duzhmani dhe që në listë thuhet se secili prej këtyre rasteve është mbyllur dhe kufoma i është kthyer 

familjeve,360 Dhoma është e bindur se ky grup kufomash është i viktimave të përcaktuara përkatësisht 

në listën e ZPZHML-së. 

114. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Gëzim Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas 

këtyre, në aktautopsi theksohet se dëmtimet në eshtrat e kafkës mund të jenë shkaktuar nga një 

“predhë që ka kaluar përmes eshtrave” dhe se “është gjetur një predhë metalike në nivelin e brinjës së 

tetë në anën e majtë”.361 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Gëzim Duzhmanit kanë qenë “plagët e kokës të 

shkaktuara me armë zjarri”.362 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Gëzim Dushmanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit 

                                                 
354 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1380–
1383. 
355 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 290–291. 
356 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 292–293 
357 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 26 (e mbyllur me vulë). 
358 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
359 Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 nëntor 2006), f. 5–6. 
360 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
361 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1083–
1087. 
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të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes kanë qenë “goditjet nga armë zjarri në 

kokë”.363 

115. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Manuel Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas 

vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes 

me mjete të forta. Krahas këtyre, është gjetur një predhë “në afërsi të nyjëzimit të brinjës së tretë me 

anën e majtë të dërrasës së kraharorit”. Gjithashtu, eshtrat e kafkës kanë dëmtime “që tregojnë për 

një plagë hyrëse dhe dalëse në kafkë”.364 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Manuel Duzhmanit kanë qenë “plagët 

në kokë të shkaktuara nga armë zjarri”.365 

(83) Gostin Duzhmani (35-vjeçar, mashkull) 

116. Shih analizën numër 81, më lart. 

(84) Manuel Duzhmani (20-vjeçar, mashkull) 

117. Shih analizën numër 82, më lart. 

(85) Marjan Duzhmani (31-vjeçar, mashkull) dhe Pashk Duzhmani (34-
vjeçar, mashkull) 

118. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2Ba–175” dhe “2Ba—255”) u janë vendosur 

viktimave me të njëjtin mbiemër: Marian Duzhmani dhe Pashk (Ndue) Duzhmani.366 Këto dy 

viktima janë përfshirë si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në 

Kosovë. Në listë theksohet se viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit 

në Mejë më 27 prill 1999.367 Në bazë të dëshmisë së Jose Baraybar në lidhje me përgatitjen e listës së 

ZPZHML-së,368 si edhe në bazë të faktit që lista e ZPZHML-së identifikon “2Ba-255” si Marjan 

Duzhmani dhe “2Ba-175” si Pashk Duzhmani dhe që kjo listë shënon se secili prej këtyre rasteve 

                                                                                                                                                                    
362 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 325–328. 
363 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 574. 
364 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1173–
1177. 
365 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 350–353. 
366 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 26 (e mbyllur me vulë). 
367 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
368 Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 nëntor 2006), f. 5–6. 
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është mbyllur dhe kufomat u janë kthyer familjeve,369 Dhoma është e bindur se këto kufoma janë të 

viktimave të përcaktuara përkatësisht në listën e ZPZHML-së. 

119. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Pashk Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas 

këtyre, janë gjetur predha metalike “në indin e butë mbrapa brinjëve të thyera në anën e majtë”, 

“pranë vertebrës së 12 gjoksore dhe vertebrës së parë lumbale” dhe “në pjesën e mesit të vithes së 

djathtë”. 370 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Pashk Duzhmanit kanë qenë “plagë të shumëfishta të shkaktuara 

nga të shtëna me armë zjarri”.371 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Pashk Duzhmanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit 

të Drejtësisë të UNMIK-ut.372 

120. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Marjan Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.373 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Marjan (Ndue) Duzhmanit ka qenë 

“lëndimi i barkut shkaktuar me armë zjarri”.374 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Marjan Duzhmanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.375 

(86) Mikel Duzhmani (32-vjeçar, mashkull) 

121. Shih analizën numër 81, më lart. 

                                                 
369 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
370 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 951–954. 
371 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 286–289. 
372 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 567. 
373 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1406–
1412. 
374 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 191–192. 
375 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 193. 
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(87) Pal Duzhmani (33-vjeçar, mashkull) 

122. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.376 Kufoma me etiketën “2Ba-82” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pal (Kolë) Duzhmani.377 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Pal (Kolë) Duzhmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “janë gjetur copa 

predhe metalike në indin e skalpit” dhe është gjetur një plagë e shkaktuar me fishek në parakrahun e 

majtë dhe në shpatullën e majtë dhe në trung.378 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Pal (Kolë) Duzhmanit kanë 

qenë “plagë të shumëfishta predhe”.379 

(88) Pashk Duzhmani (34-vjeçar, mashkull) 

123. Shih analizën numër 85, më lart. 

(89) Malë Fazlijaj (44-vjeçar, mashkull) 

124. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.380 Kufoma me etiketën “2Ba-167” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Malë (Bajram) Fazlijaj.381 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Malë (Bajram) Fazlijës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se mungon e gjithë koka, ka fraktura të shumëfishta të kufomat, si dhe ka 

gjurmë goditjeje me mjete të forta. Krahas këtyre, “është identifikuar një kallo kockore në zonën e 

eshtrës së krahut të djathtë”.382 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

                                                 
376 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
377 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 26 (e mbyllur me vulë). 
378 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 455–462. 
379 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 126–128. 
380 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
381 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 27 (e mbyllur me vulë). 
382 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 910–912. 
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Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Malë (Bajram) Fazlijajt kanë qenë 

“goditjet e shumëfishta me armë zjarri në kraharor, shtyllën kurrizore dhe barkun e poshtëm”.383 

(90) Shani Fazlijaj (36-vjeçar, mashkull) 

125. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.384 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(91) Haxhi Fetaj (40-vjeçar, mashkull) 

126. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.385 Kufoma me etiketën “2Ba-64” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Haxhi (Avdulla) Fetaj.386 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Haxhi (Avdulla) Fetajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike “në zonën e gjysmës së majtë të 

komblikut”.387 Në certifikatën e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Haxhi (Avdulla) Fetajt është i papërcaktuar.388 

(92) Lulzim Gashi (30-vjeçar, mashkull) 

127. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.389 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(93) Robert Gashi (29-vjeçar, mashkull) 

                                                 
383 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 267–269. 
384 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
385 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
386 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 27 (e mbyllur me vulë). 
387 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 366–369. 
388 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 94–96. 
389 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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128. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.390 Kufoma me etiketën “2Ba-235” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Robert/Lulzim (Zef) Gashi.391 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Robert/Lulzim (Zef) Gashit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës dhe kularthit të majtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.392 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Robert (Zef) Gashit kanë qenë “lëndimet në kokë, qafë dhe kraharor, shkaktuar 

nga të shtëna me armë zjarri”.393 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Robert/Lulzim (Zef) Gashin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.394 

(94) Brahim Gaxherri (38-vjeçar, mashkull) 

129. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.395 Kufoma me etiketën “2Ba-246” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ibrahim (Muharem) Gaxherri.396 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ibrahim (Muharem) Gaxherrit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të fytyrës, vertebrave, brinjëve dhe krahut të majtë, si dhe 

gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.397 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Brahim (Muharem) Gaxherrit kanë qenë “lëndimet me armë zjarri në qafë dhe pjesën e 

sipërme të kraharorit”.398 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

                                                 
390 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
391 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 28 (e mbyllur me vulë). 
392 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1290–
1293. 
393 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 23–30. 
394 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 31–32. 
395 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
396 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 28 (e mbyllur me vulë). 
397 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1359–
1365. 
398 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 187–188. 
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Ibrahim (Muharem) Gaxherrin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.399 

(95) Hasan Gaxheri (28-vjeçar, mashkull) 

130. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.400 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(96) Xhafer Gaxheri (66-vjeçar, mashkull) 

131. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.401 Kufoma me etiketën “2Ba-187” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhafer (Adem) Gaxherri.402 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore e Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhafer (Adem) Gaxherrit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se ka fraktura të shumëfishta të brinjëve, vertebrave, kularthit të majtë, eshtrës së gjatë të parakrahut 

të djathtë, ashtit komblikut dhe këmbëve, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.403 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Xhafer Gaxherrit kanë qenë “plagët në kraharor të shkaktuara me armë zjarri”.404 

(97) Demë Gjocaj (39-vjeçar, mashkull) 

132. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.405 Kufoma me etiketën “2Ba-84” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Demë (Ali) Gjocaj.406 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

                                                 
399 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 189–190. 
400 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
401 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
402 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 28 (e mbyllur me vulë). 
403 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1020–
1023. 
404 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 308–310. 
405 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
406 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
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së Demë (Ali) Gjocajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazat e 

fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.407 

Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet se shkaku i vdekjes së Demë (Ali) Gjocajt është i papërcaktuar.408 

(98) Ardian Gjokaj (23-vjeçar, mashkull) 

133. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.409 Kufoma me etiketën “2Ba-100” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ardian (Ibrahim) Gjokaj.410 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ardian (Ibrahim) Gjokajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë metalike, e futur në pjesën e pasme 

të kokës së femurit të djathtë”.411 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ardian (Ibrahim) Gjokajt ka qenë 

“plagë e shkaktuar me armë zjarri në kraharor”.412 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Ardian (Ibrahim) Gjokajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.413 

(99) Asllan Golaj (41-vjeçar, mashkull) 

134. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.414 Kufoma me etiketën “2Ba-26” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Asllan (Brahim) Golaj.415 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

                                                 
407 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 467–470. 
408 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 132–134. 
409 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
410 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
411 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 544–547. 
412 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 162–165. 
413 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 592. 
414 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
415 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 

273/28140 QUATER



 55 

vdekjes së Asllan (Brahim) Golajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë në dërrasën e 

kraharorit.416 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Asllan (Brahim) Golajt ka qenë “goditje të mundshme me armë 

zjarri në kokë dhe në kraharor”.417 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse 

për Asllan (Brahim) Golajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka qenë “goditje me armë 

zjarri në kraharor (dhe goditje e mundshme nga të shtëna me armë zjarri në kokë)”.418 

(100) Avdi Golaj (31-vjeçar, mashkull) 

135. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.419 Kufoma me etiketën “2Ba-208” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Avdi (Murat) Golaj.420 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Avdi (Murat) Golajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të qafës, vertebrave, shputave të këmbëve dhe shpatullës së majtë, si dhe gjurmë të 

goditjes me mjete të forta.421 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Avdi (Murat) Golajt ka qenë “goditje 

me armë zjarri në kraharor”.422 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Avdi (Murat) Golajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.423 

(101) Idriz Golaj (56-vjeçar, mashkull) 

                                                 
416 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 163–167. 
417 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34–37. 
418 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 496. 
419 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
420 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
421 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1130–
1134. 
422 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 77–78. 
423 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 511. 
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136. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.424 Kufoma me etiketën “2Ba-77” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Idriz (Mehmet) Golaj.425 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Idriz (Mehmet) Golajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë. Krahas këtyre, janë gjetur pjesë predhe “në të djathtë të vertebrës së pestë lumbare, L5”.426 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Idriz (Mehmet) Golajt ka qenë “plagë të shtyllës kurrizore dhe komblikut, të 

shkaktuara me armë zjarri”.427 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Idriz (Mehmet) Golajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka qenë “plaga e shkaktuar 

me armë zjarri në shtyllën kurrizore”.428 

(102) Musa Golaj (24-vjeçar, mashkull) 

137. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.429 Kufoma me etiketën “2Ba-09” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Musë (Rexhë) Gola.430 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Musë (Rexhë) Golës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, ka një dëmtim 

të femurit të djathtë, i cili mund të jetë shkaktuar “nga kova e ekskavatorit”.431 Certifikata e vdekjes e 

                                                 
424 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
425 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
426 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 432–436. 
427 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 110–112. 
428 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 582. 
429 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
430 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
431 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 74–78. 
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lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Musë (Rexhë) Golajt është “plaga në trung, e shkaktuar me armë zjarri”.432 

(103) Ramë Golaj (35-vjeçar, mashkull) 

138. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.433 Kufoma me etiketën “2Ba-56” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ramë (Mehmet) Golaj.434 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ramë (Mehmet) Golajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave, brinjëve, komblikut, ashtit pubik dhe femurit të djathtë, 

si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.435 Certifikata 

e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Ramë (Mehmet) Golajt kanë qenë “lëndimet në kokë, qafë dhe komblik, të shkaktuara me 

armë zjarri”.436 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ramë (Mehmet) 

Golajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë 

të UNMIK-ut.437 

(104) Rexhë Golaj (54-vjeçar, mashkull) 

139. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.438 Kufoma me etiketën “2Ba-13” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rexhë (Mehmet) Golaj.439 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Rexhë (Mehmet) Golajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas 

                                                 
432 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 10–12. 
433 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
434 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
435 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 323–332. 
436 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 176–177. 
437 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 178–179. 
438 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
439 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
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këtyre, është gjetur një predhë “përgjatë buzës së djathtë të anës së pasme të vertebrës së 

njëmbëdhjetë gjoksore”.440 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit 

të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Rexhë (Mehmet) Golajt kanë qenë “lëndimet në kokë, 

kraharor dhe këmbë, të shkaktuara me armë zjarri”.441 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Rexhë (Mehmet) Golajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të 

Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.442 

(105) Skënder Hadërgjonaj (18-vjeçar, mashkull) 

140. Dhoma vëren se, pas analizave të ADN-së, viktimës me emrin Skënder (Bajram) Hadërgjonaj 

i janë vendosur dy etiketa të ndryshme: “K2BA–196–K1–2” dhe “K2BA–191–K1–2”.443 Viktima 

është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në 

listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 

1999 në Mejë.444 Dhoma është e mendimit se nga vendosja e dy etiketave Skënder (Bajram) 

Hadërgjonajt nuk lind asnjë dyshim për faktin që ai u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(106) Faik Hajredini (43-vjeçar, mashkull) 

141. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.445 Kufoma me etiketën “2Ba-190” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Faik (Sadik) Hajredini.446 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Faik (Sadik) Hajredinit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, vertebrave, kularthit të majtë dhe të eshtrës së krahut të 

djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.447 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Faik (Sadik) Hajredinit kanë qenë “goditjet me armë zjarri në kokë, kraharor dhe 

                                                 
440 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 94–97. 
441 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 75–76. 
442 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 502. 
443 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
444 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
445 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
446 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
447 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1040-
1044. 
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krahun e djathtë”.448 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Faik 

(Sadik) Hajredinin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit 

të Drejtësisë të UNMIK-ut.449 

(107) Hysni Hajredini (35-vjeçar, mashkull) 

142. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.450 Kufoma me etiketën “2Ba-114” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hysni (Ymer) Hajredini.451 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Hysni (Ymer) Hajredinit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, shpatullës së djathtë dhe të 

majtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.452 Në 

certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet 

se shkaku i vdekjes së Hysni (Ymer) Hajredinit kanë qenë “plagët e shumëfishta me armë zjarri”.453 

(108) Qamil Hajredini (34-vjeçar, mashkull) 

143. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.454 Kufoma me etiketën “2Ba-158” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Qamil (Hazir) Hajredini.455 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Qamil (Hazir) Hajredini, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.456 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Qamil (Hazir) Hajredinit kanë qenë 

                                                 
448 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 95–96. 
449 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 540–541. 
450 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
451 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 29 (e mbyllur me vulë). 
452 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 622–626. 
453 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 183–185. 
454 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
455 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 2 (e mbyllur me vulë). 
456 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 872–875. 
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“lëndimet në trung dhe kofshën e majtë, të shkaktuara me armë zjarri”.457 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Qamil (Hazir) Hajredinin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.458 

(109) Elson Hasanaj (28-vjeçar, mashkull) 

144. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.459 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(110) Gjon Hasanaj (66-vjeçar, mashkull) 

145. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.460 Kufoma me etiketën “2Ba–206” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gjon (Palush) Hasanaj.461 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Gjon (Palush) Hasanajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të brinjëve, vertebrave, eshtrës së komblikut dhe femurit të majtë, si dhe 

gjurmë të goditjes me mjete të forta.462 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor 

e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Gjon (Palush) Hasanajt është i 

papërcaktuar.463 

(111) Luan Hasanaj (17-vjeçar, mashkull) 

146. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.464 Kufoma me etiketën “2Ba–170” është identifikuar përmes 

                                                 
457 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 93–94. 
458 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 538–539. 
459 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
460 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
461 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 30 (e mbyllur me vulë). 
462 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1121–
1125. 
463 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 329–331. 
464 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Luan (Shyt) Hasanaj.465 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Luan (Shyt) Hasanajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

“është gjetur një predhë në një të tretën e sipërme të krahut të sipërm të djathtë, domethënë në indin e 

butë të kësaj zone”.466 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Luan Hasanajt ka qenë “plagë të shumëfishta të 

kraharorit të shkaktuara me armë zjarri”.467 

(112) Mitër Hasanaj (56-vjeçar, mashkull) 

147. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.468 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(113) Ndue Hasanaj (60-vjeçar, mashkull) 

148. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.469 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(114) Shyt Hasanaj (45-vjeçar, mashkull) 

149. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.470 Kufoma me etiketën “2Ba–221” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shyt (Gjon) Hasanajt.471 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Shyt (Gjon) Hasanajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

                                                 
465 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 30 (e mbyllur me vulë). 
466 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 928–933. 
467 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 274–276. 
468 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
469 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
470 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
471 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 30 (e mbyllur me vulë). 
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në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të brinjëve dhe komblikut, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të 

ekspozimit ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, ka pasur një dëmtim në ashtin çapokut në formë 

vrime, e cila “është shkaktuar nga një plumb dhe një kanal nga pjesa e pasme në pjesën e 

përparme”.472 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Shyt (Gjon) Hasanajt kanë qenë “goditjet me armë zjarri në nyjën e 

çapokut dhe në zgavrën e barkut”.473 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Shyt (Gjon) Hasanajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka qenë “goditja 

me armë zjarri në pjesën e poshtme të barkut”.474 

(115) Mentor Haxha (25-vjeçar, mashkull) 

150. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.475 Kufoma me etiketën “2Ba-211” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Mentor (Sadri) Haxhaj.476 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Mentor (Sadri) Haxhajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, ka pasur një kallo 

apo vragë në eshtrën e supit të djathtë.477 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Mentor (Sadri) Haxhës është “plaga në 

kraharor, e shkaktuar me armë zjarri”.478 

(116) Afrim Haxhiu (36-vjeçar, mashkull) 

151. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
472 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1202–
1206. 
473 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 365–367. 
474 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 575. 
475 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
476 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 30 (e mbyllur me vulë). 
477 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1147–
1151. 
478 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 340–343. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.479 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(117) Avdi Haxhiu (23-vjeçar, mashkull) 

152. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.480 Kufoma me etiketën “2Ba-196” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Avdi (Jashar) Haxhija.481 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Avdi (Jashar) Haxhijës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave, dërrasës së kraharorit dhe krahëve, si dhe gjurmë të 

goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, “është gjetur 

një predhë e pozicionuar diagonalisht, me majën e drejtuar teposhtë, në indin e butë të pjesës së 

pasme të trungut, menjëherë pranë vertebrave të tretë dhe katërt lumbare”.482 

(118) Florim Haxhiu (33-vjeçar, mashkull) 

153. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.483 Kufoma me etiketën “2Ba-04” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Florim (Isuf) Haxhija.484 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Florim (Isuf) Haxhijës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.485 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Florim 

(Isuf) Haxhijës është “plaga në kokë, e shkaktuar me armë zjarri”.486 Kjo konfirmohet nga 

                                                 
479 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
480 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
481 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 31 (e mbyllur me vulë). 
482 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1066–
1069. 
483 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
484 P2559 (Shtojë e Aktekspertizës 004/2005-ER nga muaji shtator 2005 përgatitur nga KNPZH-ja), dokumentacioni 
gjyqësor elektronik, f. 30. 
485 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44–48. 
486 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 4–6. 

264/28140 QUATER



 64 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Florim (Isuf) Haxhijën, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.487 

(119) Tahir Haxhiu (49-vjeçar, mashkull) 

154. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.488 Kufoma me etiketën “2Ba-20” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Tahir (Alush) Haxhiu.489 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Tahir (Alush) Haxhiut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, frakturat e eshtrave të krahut të majtë dhe të 

shpatullës së majtë mund të jenë shkaktuar nga “një predhë e shkrepur nga armë zjarri dore”.490 Në 

certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet 

se shkaku i vdekjes së Tahir (Alush) Haxhiut ka qenë “plaga me armë zjarri në trung”.491 

(120) Ardian Hoxha (16-vjeçar, mashkull) dhe Blendian Hoxha (18-vjeçar, 
mashkull) 

155. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2Ba–197” dhe “2Ba–149”) u janë vendosur 

viktimave me emra të ngjashëm: Ardian Hoxha dhe Blendian (Bajram) Hoxha.492 Të dy viktimat janë 

përfshirë si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në Kosovë. Në listë 

theksohet se dy viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 

27 prill 1999.493 Në bazë të dëshmisë së Jose Baraybar në lidhje me përgatitjen e listës së ZPZHML-

së,494 si edhe në bazë të faktit që lista e ZPZHML-së identifikon “2Ba-149” si Ardian Hoxha dhe 

“2Ba-197” si Blendian (Bajram) Hoxha dhe që në listë thuhet se secili prej këtyre rasteve është 

                                                 
487 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 590. 
488 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
489 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 31 (e mbyllur me vulë). 
490 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 132–137. 
491 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25–27. 
492 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32 (e mbyllur me vulë). 
493 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
494 Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 nëntor 2006), f. 5–6. 
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mbyllur dhe kufoma i është kthyer familjeve,495 Dhoma është e bindur se ky grup kufomash është i 

viktimave të përcaktuara përkatësisht në listën e ZPZHML-së. 

156. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Blendian (Bajram) Hoxhës, ndërsa theksohet se 

arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. 

Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete 

të forta.496 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Blendian (Bajram) Hoxhës ka qenë “lëndimi në kraharor, shkaktuar 

me armë zjarri”.497 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Blendian 

(Bajram) Hoxhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.498 

157. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Ardian Hoxhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë 

është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.499 Në certifikatën e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor 

e Departamentit të Drejtësisë konstatohet se shkaku i vdekjes së Ardian (Bajram) Hoxhës është i 

papërcaktuar.500 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ardian Hoxhën, 

e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut.501 

(121) Bajram Hoxha (44-vjeçar, mashkull) 

158. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.502 Kufoma me etiketën “2Ba-256” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajram (Zenun) Hoxha.503 Në aktautopsinë e 

                                                 
495 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
496 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1070–
1074. 
497 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 58–59. 
498 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60. 
499 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 825–827. 
500 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43–44. 
501 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45. 
502 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
503 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32 (e mbyllur me vulë). 
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përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Bajram (Zenun) Hoxhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj 

temperaturës së lartë.504 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Bajram (Zenun) Hoxhës kanë qenë “lëndimet në 

kraharor, shkaktuar me armë zjarri”.505 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Bajram (Zenun) Hoxhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.506 

(122) Blendian Hoxha (18-vjeçar, mashkull) 

159. Shih analizën numër 120, më lart. 

(123) Fadil Hoxha (39-vjeçar, mashkull) 

160. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.507 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(124) Fitim Hoxha (32-vjeçar, mashkull) 

161. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.508 Kufoma me etiketën “2Ba-106” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Fitim (Sadik) Hoxha.509 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Fitim (Sadik) Hoxhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

                                                 
504 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1413–
1417. 
505 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 78–79. 
506 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 80. 
507 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
508 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
509 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32 (e mbyllur me vulë). 
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lartë.510 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Fitim (Sadik) Hoxhës ka qenë “plaga në kokë, e shkaktuar me armë 

zjarri”.511 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Fitim (Sadik) Hoxhën, 

e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut.512 

(125) Hajrullah Hoxha (27-vjeçar, mashkull) dhe Naim Hoxha (25-vjeçar, 
mashkull) 

162. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2BA–105” dhe “2BA–S–5”) u janë vendosur 

viktimave me emra të ngjashëm: Hajrullah Hoxha dhe Naim (Hysni) Hoxha.513 Të dy viktimat janë 

përfshirë si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në Kosovë. Në listë 

theksohet se viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 

prill 1999.514 Lista e identifikon viktimën me numër “2BA–105” si Naim (Hysni) Hoxha; 

rrjedhimisht, viktima me numër “2BA–S–5” duhet të jetë Hajrullah Hoxha.515 Në bazë të dëshmisë së 

Jose Baraybar në lidhje me përgatitjen e listës së ZPZHML-së,516 Dhoma bindet se dy kufomat janë 

të Hajrullah Hoxhës dhe Naim (Hysni) Hoxhës. 

163. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Naim (Hysni) Hoxhës, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, “është gjetur një copëz predhe metalike në zonën 

e kufomat të vertebrave të katërt, pestë, gjashtë dhe shtatë të kraharorit, në anën e majtë”.517 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Naim (Hysni) Hoxhës kanë qenë “plagët e shumëfishta në trung, komblik dhe 

kofshën e majtë, shkaktuar me armë zjarri”.518 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

                                                 
510 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 579–582. 
511 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 169–171. 
512 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 577. 
513 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32 (e mbyllur me vulë). 
514 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
515 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
516 Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 nëntor 2006), f. 5–6. 
517 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 573–578. 
518 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 11–12. 
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përmbledhëse për Naim (Hysni) Hoxhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.519 

(126) Naim Hoxha (25-vjeçar, mashkull) 

164. Shih analizën numër 125, më lart. 

(127) Ramiz Hoxha (42-vjeçar, mashkull) 

165. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.520 Kufoma me etiketën “2Ba-74” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ramiz (Shaban) Hoxha.521 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ramiz (Shaban) Hoxhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.522 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Ramiz (Shaban) Hoxhës kanë qenë “lëndimet në kokë dhe kraharor, të 

shkaktuara me armë zjarri”.523 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Ramiz (Shaban) Hoxhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.524 

(128) Rifat Hoxha (33-vjeçar, mashkull) 

166. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.525 Kufoma me etiketën “2Ba-98” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rifat (Ilaz) Hoxha.526 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Rifat (Ilaz) Hoxhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

                                                 
519 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 13–14. 
520 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
521 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32 (e mbyllur me vulë). 
522 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 420–424. 
523 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16–17. 
524 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18. 
525 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
526 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32 (e mbyllur me vulë). 
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avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.527 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Rifat (Ilaz) Hoxhës 

kanë qenë “goditjet me armë zjarri në kokë”.528 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Rifat (Ilaz) Hoxhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.529 

(129) Gafurr Hykosmanaj (23-vjeçar, mashkull) 

167. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.530 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(130) Binak Hyseni (17-vjeçar, mashkull) 

168. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.531 Kufoma me etiketën “2Ba-108” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Binak (Ramë) Hyseni.532 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Binak (Ramë) Hysenit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, ka dëmtime të eshtrave të kafkës, të cilat “mund 

të jenë shkaktuar nga një predhë që ka depërtuar eshtrat, trajektorja e së cilës shkon nga e djathta në 

të majtë, nga pjesa e pasme paksa në pjesën e përparme, me kah nga poshtë”.533 Certifikata e vdekjes 

e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Binak (Ramë) Hysenit ka qenë “lëndimi në kokë, shkaktuar me armë zjarri”.534 Kjo konfirmohet nga 

                                                 
527 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 536–539. 
528 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 156–158. 
529 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 580. 
530 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
531 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
532 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33 (e mbyllur me vulë). 
533 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 587–591. 
534 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 97–98. 
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aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Binak (Ramë) Hysenin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.535 

(131) Ali Ibrahimi (37-vjeçar, mashkull) 

169. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.536 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(132) Hysni Ibrahimi (40-vjeçar, mashkull) 

170. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.537 Kufoma me etiketën “2Ba-117” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Isni (Qazim) Ibrahimaj.538 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hysni (Qazim) Ibrahimit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, dërrasës së kraharorit, 

vertebrave, krahut të majtë dhe femurëve, si edhe fraktura të kafkës, trungut dhe gjymtyrëve, të 

shkaktuara nga goditje me mjete të forta, si edhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, 

janë gjetur copëza të vogla dhe të mëdha predhe “në indin e butë poshtë lëkurës, menjëherë në të 

majtë të vijës mediale, në nivelin e thikës së dërrasës së kraharorit”.539 Në certifikatën e vdekjes, të 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së 

Isni (Qazim) Brahimajt kanë qenë “plagët të shumëfishta me armë zjarri”.540 

(133) Masar Idrizi (21-vjeçar, mashkull) 

171. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.541 Kufoma me etiketën “2Ba-104” është identifikuar përmes 

                                                 
535 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 515. 
536 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
537 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
538 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33 (e mbyllur me vulë). 
539 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 639–643. 
540 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 189–192. 
541 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Masar (Smajl) Idrizi.542 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Masar (Smajl) Idrizit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.543 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Masar (Smajl) Idrizit ka qenë “goditja me armë zjarri në kofshën e 

majtë”.544 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Masar (Smajl) Idrizin, 

e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut.545 

(134) Demë Islamaj (63-vjeçar, mashkull) 

172. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.546 Kufoma me etiketën “2Ba-149” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Demë (Ali) Islamaj.547 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Demë (Ali) Islamajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të kokës, vertebrave dhe brinjëve, si dhe gjurmë të goditjes me teh jo të mprehtë të një 

mjeti mekanik.548 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Demë (Ali) Islamajt ka qenë të paktën dy plagë të 

kraharorit të shkaktuara me armë zjarri.549 

(135) Bajram Isufi (16-vjeçar, mashkull) 

173. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2Ba–168” dhe “2Ba–226”) janë identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se u përkasin viktimave me emër Lavdim, Kujtim, Isa ose Bajram (Bekë) 

                                                 
542 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33 (e mbyllur me vulë). 
543 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 563–572. 
544 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25–26. 
545 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 27. 
546 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
547 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34 (e mbyllur me vulë). 
548 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1376–
1379. 
549 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 427–429. 
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Isufi.550 Bajram (Bekë) Isufi është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHK-së për personat e 

zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për 

herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.551 Aty, etiketa “2Ba–226” identifikohet si Bajram (Bekë) 

Isufi dhe rasti i tij regjistrohet si mbyllur kurse kufoma i është kthyer familjes.552 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Lavdim/Kujtim/Isa/Bajram (Bekë) Isufit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë 

është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta të brinjëve, kularthit të djathtë, kërdhokullës së 

djathtë, ashtit të krahut të djathtë dhe fyellit të këmbës së djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete 

të forta.553 

(136) Isa Isufi (19-vjeçar, mashkull) 

174. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.554 Kufoma me etiketën “2Ba-168” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Lavdim, Kujtim, Isa ose Bajram (Bekë) Isufit.555 Në 

aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk 

përcaktohet shkaku i vdekjes së Lavdim, Kujtim, Isa ose Bajram (Bekë) Isufi, ndërsa theksohet se 

arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. 

Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete 

të forta. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike “në indin e butë të paretit të pasmë 

abdominal, dy centimetra në të majtë të pjesës anësore të vertebrës së dytë lumbale”.556 Lista e 

ZPZHML-së i identifikon “2Ba–226”, “CZ01-063B” dhe “CZ01-045B” përkatësisht si Bajram 

(Bekë) Isufi, Kujtim (Bekë) Isufi dhe Lavdim (Bekë) Isufi; për rrjedhojë, “2Ba–168” duhet të jetë Isa 

(Bekë) Isufi.557 Në bazë të dëshmisë së Jose Baraybar në lidhje me përgatitjen e listës së ZPZHML-

së,558 Dhoma bindet se kufoma është e Isa (Bekë) Isufit. 

                                                 
550 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34 (e mbyllur me vulë). 
551 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
552 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
553 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1226–
1233. 
554 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
555 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34 (e mbyllur me vulë). 
556 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1226–
1234. 
557 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
558 Jose Baraybar, P2794 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 nëntor 2006), f. 5–6. 
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(137) Andrush Kabashi (18-vjeçar, mashkull) 

175. Lizane Malaj dëshmoi më 27 prill 1999 se burra të armatosur e rrethuan shtëpinë e saj dhe 

hynë në oborrin e saj. Ata i dhanë urdhër nipit të saj, Andrush Kabashit, dhe burrave të tjerë në shtëpi 

të shtrihen përdhe dhe u thanë grave të largoheshin. Kur Malaj dhe gratë e tjera ishin larguar rreth 50 

metra nga shtëpia, kishin dëgjuar të shtëna të shumëfishta dhe ulërima dhe kur kishte vështruar 

mbrapa kishte parë se shtëpia e saj ishte në flakë. Malaj nuk e pa më kurrë të gjallë Andrush 

Kabashin.559 

176. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.560 Kufoma me etiketën “Ba05–235T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Andrush (Nikollë) Kabashi.561 

(138) Arben Kabashi (14-vjeçar, mashkull) 

177. Lizane Malaj dëshmoi më 27 prill 1999 se burra të armatosur e rrethuan shtëpinë e saj dhe 

hynë në oborrin e saj. Ata i dhanë urdhër nipit të saj, Arben Kabashit, dhe burrave të tjerë në shtëpi të 

shtrihen përdhe dhe u thanë grave të largohen. Kur Malaj dhe gratë e tjera qenë rreth 50 metra larg 

shtëpisë, ajo dëgjoi të shtëna të shumëfishta dhe ulërima dhe kur vështroi mbrapa pa se shtëpia e saj 

ishte në flakë. Malaj nuk e pa më të gjallë Arben Kabashin dhe mësoi për vdekjen e tij më 17 dhjetor 

2005.562 

178. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.563 Dhoma vëren se viktimës me emrin Arben (Sokol) Kabashi i janë 

vendosur dy etiketa të ndryshme: “Ba05–010DT” dhe “Ba05–006T”.564 Në certifikatën e vdekjes, të 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së 

Arben (Sokol) Kabashit është i papërcaktuar.565 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Arben (Sokol) Kabashin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

                                                 
559 Lizane Malaj, P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 shtator 2000), f. 3–4. P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 9 
shtator 2001), f. 5, T. 1311 (9 gusht 2006). 
560 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
561 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35 (e mbyllur me vulë). 
562 Lizane Malaj, P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 shtator 2000), f. 3–4. P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 9 
shtator 2001), f. 3, T. 1310–1311, 1314–1315 (9 gusht 2006). 
563 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
564 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35 (e mbyllur me vulë). 
565 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37–38. 
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Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.566 Dhoma është e mendimit se vendosja e dy 

etiketave Arben (Sokol) Kabashit nuk vë në dyshim faktin se ai u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(139) Nikoll Kabashi (32-vjeçar, mashkull) 

179. Lizane Malaj dëshmoi më 27 prill 1999 se burra të armatosur e rrethuan shtëpinë e saj dhe 

hynë në oborrin e saj. Ata i dhanë urdhër vëllait të saj, Nikoll Kabashit, dhe burrave të tjerë në shtëpi 

të shtrihen përdhe dhe u thanë grave të largohen. Kur Malaj dhe gratë e tjera qenë rreth 50 metra larg 

shtëpisë, ajo dëgjoi të shtëna të shumëfishta dhe ulërima dhe kur vështroi mbrapa pa se shtëpia e saj 

ishte në flakë. Malaj nuk e pa më asnjëherë të gjallë Nikoll Kabashin dhe e mori kufomën e tij më 27 

prill 2005. Ajo deklaroi se i kishin thënë se kufoma ishte gjetur “në varrezën e Batajnicës”.567 

180. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.568 Kufoma me etiketën “Ba05–109T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Nikoll (Zefë) Kabashi.569 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Nikoll (Zefë) Kabashit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të eshtrave, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.570 

(140) Pjetër Kacoli (23-vjeçar, mashkull) 

181. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.571 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(141) Tom Kacoli (23-vjeçar, mashkull) 

182. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
566 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
567 Lizane Malaj, P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 shtator 2000), f. 3–4. P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 9 
shtator 2001), f. 3, T. 1310–1311, 1314–1315 (9 gusht 2006). 
568 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
569 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35 (e mbyllur me vulë). 
570 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 18–24. 
571 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.572 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(142) Besim Kameri (29-vjeçar, mashkull) 

183. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.573 Kufoma me etiketën “Ba05–277T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Besim (Bajram) Kamerit.574 

(143) Gëzim Kameri (29-vjeçar, mashkull) 

184. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.575 Kufoma me etiketën “2Ba-195” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gëzim (Halim) Kameri.576 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Gëzim (Halim) Kamerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se mungojnë këmbët, ka fraktura të shumëfishta të kufomat, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të 

forta.577 

(144) Muharrem Kameri (36-vjeçar, mashkull) 

185. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.578 Kufoma me etiketën “2Ba-234” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Muharrem (Malë) Kamberi.579 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Muharrem (Malë) Kamberit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

                                                 
572 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
573 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
574 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36 (e mbyllur me vulë). 
575 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
576 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36 (e mbyllur me vulë). 
577 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1062–
1065. 
578 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
579 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35 (e mbyllur me vulë). 
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theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, në 

aktautopsi theksohet ekzistenca e një kanali përmes eshtrave kafkore dhe se kjo “ka shumë të ngjarë 

të jetë krijuar nga kalimi i predhës nëpër kafkë”.580 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Muharrem (Malë) Kamberit ka 

qenë “lëndime në kokë dhe kraharor, shkaktuar me armë zjarri”.581 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Muharrem (Malë) Kamberin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.582 

(145) Rrustem Kameri (41-vjeçar, mashkull) 

186. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.583 Kufoma me etiketën “2Ba-207” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rrustem (Sadri) Kameri.584 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Rrustem (Sadri) Kamerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të qafës, vertebrave, shputave të këmbëve dhe shpatullës së 

majtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.585 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Rrustem (Sadri) 

Kamerit është i papërcaktuar.586 

(146) Shpend Kameri (49-vjeçar, mashkull) 

187. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.587 Kufoma me etiketën “2Ba-130” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shpend (Malë) Kameri.588 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

                                                 
580 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1283–
1285. 
581 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 3–4. 
582 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 522–523. 
583 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
584 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36 (e mbyllur me vulë). 
585 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1126–
1129. 
586 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 332–334. 
587 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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vdekjes së Shpend (Malë) Kamerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, një predhë ishte “e 

pranishme në pllakën e brendshme të eshtrave të thyera të kafkës” dhe se kjo linte të kuptoje se 

viktima është qëlluar me armë zjarri në zonën e kokës.589 

(147) Nikollë Komani (26-vjeçar, mashkull) 

188. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.590 Kufoma me etiketën “2Ba-01” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Nikollë (Gjokë) Komani.591 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Nikollë (Gjokë) Komanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kafkës, eshtrave të komblikut dhe një dëmtim të shpatullës 

së majtë. Frakturat e kafkës dhe të eshtrave të komblikut janë shkaktuar nga goditje me mjete të forta. 

Krahas këtyre, defekti i shpatullës së majtë është shkaktuar nga “një predhë që ka kaluar tejpërtej 

ashtit”.592 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Nikollë (Gjokë) Komanit kanë qenë “lëndimet në kokë dhe 

kraharor, të shkaktuara me armë zjarri”.593 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Nikollë (Gjokë) Komanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.594 

(148) Fran Komani (28-vjeçar, mashkull) 

189. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.595 Kufoma me etiketën “2Ba-134” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Fran (Prenk) Komani.596 Në aktautopsinë e përpiluar 

                                                                                                                                                                    
588 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36 (e mbyllur me vulë). 
589 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 715–723. 
590 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
591 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36 (e mbyllur me vulë). 
592 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 28–32. 
593 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 241–242. 
594 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 243–244. 
595 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
596 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36 (e mbyllur me vulë). 
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nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Fran (Prenk) Komanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, këqyrja “ka 

zbuluar dëmtime në eshtrat e kafkës, të cilat ka shumë të ngjarë të jenë shkaktuar nga kalimi i 

predhës nëpër eshtra, dhe një dëmtim të dorës së djathtë që mund të jetë shkaktuar nga kalimi i 

predhës nëpër indin e kësaj pjese”.597 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Fran (Prenk) Komanit është i 

papërcaktuar.598 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Fran (Prenk) 

Komanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.599 

(149) Pashk Komani (33-vjeçar, mashkull) 

190. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.600 Kufoma me etiketën “2Ba-93” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pashk (Prenk) Komani.601 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Pashk (Prenk) Komanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë.602 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Pashk (Prenk) Komanit ka qenë “goditja me armë zjarri në 

kraharor”.603 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Pashk (Prenk) 

Komanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.604 

(150) Mikel Kqira (37-vjeçar, mashkull) 

                                                 
597 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 742–747. 
598 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40–41. 
599 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42. 
600 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
601 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 36 (e mbyllur me vulë). 
602 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: Autopsi: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
507–512. 
603 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8–9. 
604 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 10. 
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191. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.605 Kufoma me etiketën “Ba05–119T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Mikel (Ndue) Kqira.606 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Mikel (Ndue) Kqirës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si edhe ekspozim ndaj zjarrit.607 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Mikel (Ndue) Kqirës kanë qenë 

“lëndimet i shumëfishta, të shkaktuara me armë zjarri”. 608 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Mikel (Ndue) Kqirën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.609 

(151) Pashk Kqira (40-vjeçar, mashkull) 

192. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.610 Kufoma me etiketën “Ba05–09T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pashkë (Dedë) Kqira.611 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Pashk (Dedë) Kqirës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si edhe ekspozim ndaj zjarrit.612 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Pashk (Dedë) Kqirës kanë qenë 

“lëndimet e kokës të shkaktuara me armë zjarri”.613 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Pashk (Dedë) Kqirën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

                                                 
605 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
606 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37 (e mbyllur me vulë). 
607 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8–15. 
608 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 271–272. 
609 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 273. 
610 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
611 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37 (e mbyllur me vulë). 
612 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–9. 
613 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 229–230. 
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dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka 

qenë “lëndim i kokës me armë zjarri”.614 

(152) Luz Kqiraj (39-vjeçar, mashkull) 

193. Dhoma vëren se viktimës me emrin Luz (Mark) Kqira i janë vendosur dy etiketa të ndryshme: 

“Ba05–273DT” dhe “Ba05–239T”.615 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një 

grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.616 Aty, viktima “Ba05–239T” 

identifikohet si Luz (Mark) Kqira dhe theksohet se rasti i tij është i mbyllur dhe se kufoma i është 

kthyer familjes.617 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të 

Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së “Ba05-239T”, ndërsa theksohet se 

arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është fazë të avancuar të transformimit pas vdekjes”. 

Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave, si dhe gjurmë të 

ekspozimit ndaj zjarrit.618 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Luz (Mark) Kqirës kanë qenë “lëndimet e kokës të 

shkaktuara me armë zjarri”.619 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

“Ba05–273DT” dhe “Ba05-239T”, lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.620 Dhoma është e mendimit se vendosja e dy etiketave në 

kufomën e Luz (Mark) Kqirës nuk vë në dyshim faktin se ai u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(153) Albert Krasniqi (19-vjeçar, mashkull) 

194. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.621 Kufoma me etiketën “2Ba-129” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Albert (Ndrec) Krasniqi.622 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Albert (Ndrec) Krasniqit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

                                                 
614 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 231. 
615 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37 (e mbyllur me vulë). 
616 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
617 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
618 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 25–33. 
619 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 306–307. 
620 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 308–309. 
621 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
622 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37 (e mbyllur me vulë). 
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se ka fraktura të shumëfishta të kokës dhe krahëve, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.623 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes i Albert (Ndrec) Krasniqit “ka mundësi të jetë plaga me armë zjarri në kokë”.624 

(154) Lazër Krasniqi (39-vjeçar, mashkull) dhe Pjetër Krasniqi (33-vjeçar, 
mashkull) 

195. Kufoma me etiketën “2Ba-171” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është 

personi me emër Pjetër ose Lazër (Dedë) Krasniqi.625 Të dy viktimat janë përfshirë si persona të 

zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktimat 

bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Lista i 

identifikon kufomën “2Ba–171” si Pjetër (Dedë) Krasniqi dhe rasti i tij regjistrohet si i mbyllur dhe 

se kufoma i është kthyer familjes.626 

196. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Pjetër (Dedë) Krasniqit, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas 

vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes 

me mjete të forta. Krahas këtyre, është gjetur një dëmtim në ashtin kafkor, e cili “ka shumë të ngjarë 

të jetë vendi i depërtimit të predhës që ka kaluar tejpërtej kokës”.627 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Pjetër 

(Dedë) Krasniqit kanë qenë “plagët në kokë të shkaktuara me armë zjarri”.628 

197. Rrjedhimisht, Dhoma është e mendimit se në lidhje me Lazër (Dedë) Krasniqin nuk ka prova 

mjeko-ligjore për të vërtetuar se si ka vdekur apo nëse faktikisht ka vdekur. 

(155) Mark Krasniqi (24-vjeçar, mashkull) 

198. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.629 Kufoma me etiketën “2Ba-224” është identifikuar përmes 

                                                 
623 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 710–714. 
624 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 213–215. 
625 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37 (e mbyllur me vulë). 
626 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
627 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 934–938. 
628 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 277–279. 
629 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Marko (Hil) Krasniqi.630 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Marko (Hil) Krasniqit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, është gjetur një 

predhë në indin e trurit, e cila ndodhej “në nivelin e nyjës së eshtrave të djathta ballore dhe anësore, 

dhe frakturat e eshtrave kafkore mund të jenë shkaktuar nga goditja e predhës”.631 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes i Marko (Hil) Krasniqit ka qenë “lëndimi i kokës me predhë”.632 

(156) Ndue Krasniqi (33-vjeçar, mashkull) 

199. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.633 Kufoma me etiketën “2Ba-241” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ndue (Bibë) Krasniqi.634 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ndue (Bibë) Krasniqit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, në aktautopsi 

theksohet se është gjetur një predhë “në vijën e mesme kularthit në anën e djathtë, në nivelin e brinjës 

së tretë”.635 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Ndue (Bibë) Krasniqit kanë qenë “plagët e shumëfishta 

me armë zjarri”.636 

(157) Pjetër Krasniqi (33-vjeçar, mashkull) 

200. Shih analizën numër 154, më lart. 

                                                 
630 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37 (e mbyllur me vulë). 
631 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1216-
1219. 
632 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 371–373. 
633 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
634 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37 (e mbyllur me vulë). 
635 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1331–
1335. 
636 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 388–392. 
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(158) Hasan Kuqi (37-vjeçar, mashkull) 

201. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.637 Kufoma me etiketën “2Ba-110” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hasan (Ibrahim) Kuqi.638 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hasan (Ibrahim) Kuqit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.639 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Hasan (Ibrahim) Kuqit kanë qenë 

“plagët në komblik të shkaktuara me armë zjarri”.640 

(159) Shpend Kuqi (19-vjeçar, mashkull) 

202. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.641 Kufoma me etiketën “2Ba-52” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shpend (Avdyl) Kuqi.642 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Shpend (Avdyl) Kuqit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë.643 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Shpend (Avdyl) Kuqit ka qenë “lëndimi në kraharor, i shkaktuar me 

armë zjarri”.644 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Shpend (Avdyl) 

Kuqin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë 

të UNMIK-ut.645 

                                                 
637 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
638 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38 (e mbyllur me vulë). 
639 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 597–600. 
640 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 180–182. 
641 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
642 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38 (e mbyllur me vulë). 
643 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 304–306. 
644 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 10–11. 
645 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 12. 
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(160) Ilmi Kurpali (19-vjeçar, mashkull) 

203. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë thuhet se viktima është parë për herë të fundit në Mejë më 26 mars 1999.646 

Kufoma me etiketën “2Ba-96” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është personi me 

emër Elmi (Rexhep) Kurpali.647 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i 

Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Elmi (Rexhep) Kurpalit, 

ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej në fazë të avancuar të 

ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe 

gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është 

gjetur një predhë “në indin e butë afër brinjës së dhjetë mbi vijën mesoshpatullore mbi anën e pasme 

të djathtë të kraharorit”.648 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit 

të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Elmi (Rexhep) Kurpalit ka qenë “plagë të shumëfishta 

të shkaktuara me armë zjarri”.649 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Elmi (Rexhepin) Kurpalin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.650 

(161) Haki Kurtaj (19-vjeçar, mashkull) 

204. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.651 Kufoma me etiketën “2Ba-51” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Haki (Muhamet) Kurtaj.652 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Haki (Muhamet) Kurtajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, frakturat e vertebrës së dhjetë dhe vertebrës së 

njëmbëdhjetë në zonën e kraharorit “tregojnë se mund jenë shkaktuar nga predha”.653 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

                                                 
646 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
647 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38 (e mbyllur me vulë). 
648 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 527–531. 
649 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 150–152. 
650 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 583. 
651 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
652 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38 (e mbyllur me vulë). 
653 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 300–303. 
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vdekjes së Haki (Muhamet) Kurtajt ka qenë “goditja me armë zjarri në kraharor”.654 Kjo konfirmohet 

nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Haki (Muhamet) Kurtajn, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.655 

(162) Isa Kurtaj (30-vjeçar, mashkull) 

205. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.656 Kufoma me etiketën “2Ba-184” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Isa (Osman) Kurtaj.657 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Isa (Osman) Kurtajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë 

metalike në indin e butë të gjysmës së djathtë të qafës, në nivelin e vertebrës së gjashtë të shtypur të 

qafës”.658 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Isa (Osman) Kurtajt kanë qenë “plagët e shumëfishta të kraharorit 

dhe barkut të poshtëm të shkaktuara me armë zjarri”.659 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Isa (Osman) Kurtajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.660 

(163) Muhamet Kurtaj (45-vjeçar, mashkull) 

206. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.661 Kufoma me etiketën “2Ba–S–7” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Muhamet (Osman) Kurtaj.662 

(164) Sami Kurtaj (29-vjeçar, mashkull) 

                                                 
654 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8. 
655 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 9. 
656 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
657 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38 (e mbyllur me vulë). 
658 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1005–
1009. 
659 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 300–303. 
660 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 568. 
661 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
662 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38 (e mbyllur me vulë). 
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207. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.663 Kufoma me etiketën “2Ba–76” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sami (Qazim) Kurtaj.664 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sami (Qazim) Kurtajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.665 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Sami (Qazim) Kurtajt kanë qenë “ ndoshta plagët e krahut të djathtë 

dhe kofshës së djathtë, të shkaktuara me armë zjarri”. 666 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Sami (Qazim) Kurtajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.667 

(165) Anton Lleshi (25-vjeçar, mashkull) 

208. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.668 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(166) Kllaudie Mala (15-vjeçare, femër) 

209. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.669 Kufoma me etiketën “Ba05–263T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Klaudia (Kolë) Mala.670 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Klaudia (Kolë) Malës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

                                                 
663 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
664 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38 (e mbyllur me vulë). 
665 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 428–431. 
666 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 5–6. 
667 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7. 
668 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
669 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
670 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39 (e mbyllur me vulë). 
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fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave, si edhe ekspozim ndaj zjarrit.671 

(167) Kol Mala (44-vjeçar, mashkull) 

210. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.672 Kufoma me etiketën “Ba05–261T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Kolë (Nikollë) Mala.673 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Kolë (Nikollë) Malës, ndërsa theksohet se pjesa e poshtme e këmbës së djathtë është “në 

fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

eshtrave, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.674  

(168) Monika Mala (66-vjeçare, femër) 

211. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.675 Kufoma me etiketën “Ba05–310T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Monika (Zef) Mala.676 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Monika (Zef) Malës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.677 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra 

e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Monika (Zef) 

Malës është i papërcaktuar.678 

(169) Blerim Malaj (15-vjeçar, mashkull) 

212. Lizane Malaj dëshmoi më 27 prill 1999 se burra të armatosur e rrethuan shtëpinë e saj dhe 

hynë në oborrin e saj. Ata e urdhëruar djalin e Malajve, Blerim Malaj, dhe burrat e tjerë në shtëpi të 

                                                 
671 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 80–90. 
672 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
673 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39 (e mbyllur me vulë). 
674 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 74–79. 
675 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
676 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39 (e mbyllur me vulë). 
677 P2602 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16–23. 
678 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 511–513. 
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bien përdhe dhe u thanë grave të largohen. Kur ajo dhe gratë e tjera ishin rreth 50 metra larg shtëpisë, 

ajo dëgjoi shumë të shtëna të vinin nga drejtimi i shtëpisë dhe dëgjoi Blerimin duke bërtitur, dhe kur 

ktheu kokën pas pa shtëpinë e saj mes flakëve.679 Malaj dëshmoi se, më vonë, ajo e mori kufomën e 

Blerim Malajt më 27 prill 2005 dhe deklaroi se i thanë se kufoma ishte gjetur në “varrezën e 

Batajnicës”.680 

213. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.681 Kufoma me etiketën “Ba05–77T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Blerim (Vatë) Malaj.682 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Blerim (Vatë) Malajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si edhe ekspozim ndaj zjarrit.683 Në aktekspertizën antropologjike përmbledhëse për 

Blerim (Vatë) Malajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, përcaktohet se shkaku i vdekjes është “lëndim me armë 

zjarri në kokë”.684 

(170) Vat Malaj (37-vjeçar, mashkull) 

214. Lizane Malaj dëshmoi më 27 prill 1999 se burra të armatosur e rrethuan shtëpinë e saj dhe 

hynë në oborrin e saj. Ata e urdhëruan të shoqin e Malajt, Vat Malaj, dhe burrat e tjerë në shtëpi të 

shtrihen përdhe dhe u thanë grave të largohen. Kur ajo dhe gratë e tjera ishin rreth 50 metra larg 

shtëpisë, ajo dëgjoi shumë të shtëna të vinin nga drejtimi i shtëpisë, dhe kur ktheu kokën pas pa 

shtëpinë e saj mes flakëve. Malaj dëshmoi se nuk e pa më kurrë të shoqin dhe mësoi për vdekjen e tij 

më 17 prill 2004.685 

215. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
679 Lizane Malaj, P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 shtator 2000), f. 3–4. P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 9 
shtator 2001), f. 3, T. 1310–1311, (9 gusht 2006). 
680 Lizane Malaj, T. 1314–1315 (9 gusht 2006). 
681 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
682 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39 (e mbyllur me vulë). 
683 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 75–83. 
684 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 452. 
685 Lizane Malaj, P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 1 shtator 2000), f. 3–4. P2232 (deklarata e dëshmitarit e datës 9 
shtator 2001), f. 3, T. 1310–1311, 1314 (9 gusht 2006). 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.686 Kufoma me etiketën “Ba05–73T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Vatë (Mark) Malaj.687 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Vatë (Mark) Malajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.688 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Vat (Mark) Malajt ka 

qenë “goditja me armë zjarri në kokë”.689 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Vat (Mark) Malajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.690 

(171) Vilson Malaj (29-vjeçar, mashkull) 

216. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.691 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(172) Blerim Maloku (40-vjeçar, mashkull) 

217. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.692 Kufoma me etiketën “2Ba-69” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Blerim (Asllan) Maloku.693 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Blerim (Asllan) Malokut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.694 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Blerim (Asllan) Malokut ka qenë 

                                                 
686 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
687 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39 (e mbyllur me vulë). 
688 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 59–66. 
689 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21–22. 
690 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 416. 
691 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
692 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
693 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39 (e mbyllur me vulë). 
694 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 395–398. 
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“goditja me armë zjarri në kraharor”.695 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Blerim (Asllan) Malokun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.696 

(173) Burim Maloku (17-vjeçar, mashkull) 

218. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.697 Kufoma me etiketën “2Ba-217” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Burim (Ibrahim) Maloku.698 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Burim (Ibrahim) Malokut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.699 Në 

certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet 

gjithashtu se shkaku i vdekjes së Burim (Ibrahim) Malokut është i papërcaktuar.700 

(174) Petrit Maloku (22-vjeçar, mashkull) 

219. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.701 Kufoma me etiketën “2Ba-115” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Petrit (Hajdar) Maloku.702 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit i Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Petrit (Hajdar) Malokut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.703 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor 

e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Petrit (Hajdar) Malokut është i 

                                                 
695 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45–46. 
696 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 506. 
697 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
698 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
699 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1178–
1181. 
700 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 354–357. 
701 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
702 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
703 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 627–631. 
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papërcaktuar.704 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Petrit (Hajdar) 

Malokun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.705 

(175) Ymer Maloku (39-vjeçar, mashkull) 

220. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.706 Kufoma me etiketën “2Ba-81” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ymer (Hazer) Maloku.707 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit i Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ymer (Hazer) Malokut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë.708 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Ymer (Hazer) Malokut është i 

papërcaktuar.709 

(176) Besim Malushaj (32-vjeçar, mashkull) 

221. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.710 Kufoma me etiketën “2Ba-137” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Besim (Muhamet) Malushaj.711 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit i Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Besim (Muhamet) Malushajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave nga goditje me mjete të forta dhe ekspozim ndaj 

temperaturës së lartë.712 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Besim (Muhamet) 

                                                 
704 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 186–188. 
705 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 584. 
706 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
707 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
708 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 450–454. 
709 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 123–125. 
710 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
711 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
712 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 766–769. 
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Malushajt është i papërcaktuar.713 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse 

për Besim (Muhamet) Malushajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.714 

(177) Esad Malushaj (29-vjeçar, mashkull) 

222. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.715 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(178) Shefki Malushaj (38-vjeçar, mashkull) 

223. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.716 Kufoma me etiketën “2Ba-145” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shefki (Mustafë) Malushaj.717 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Shefki (Mustafë) Malushajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike në “masën sfungjerore 

kockore të gjysmëperimetrit të djathtë të vertebrës së katërt të pjesës së kraharorit” dhe është gjetur 

një dëmtim “në shpatullën e djathtë që mund të jetë shkaktuar nga kalimi i predhës tejpërtej 

ashtit”.718 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Shefki (Mustafë) Malushajt ka qenë “goditja me armë zjarri në 

kraharor”.719 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Shefki (Mustafë) 

Malushajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.720 

(179) Bekim Markaj (23-vjeçar, mashkull) 

                                                 
713 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43–44. 
714 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 513. 
715 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
716 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
717 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44 (e mbyllur me vulë). 
718 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 801–807. 
719 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19–20. 
720 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21. 
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224. Merita Deda ka dëshmuar se më 27 prill 1999 Bekim Markajn e kanë detyruar të futej në 

resht në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt, së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të familjes së saj. 

Kur Deda po largohej nga shtëpia, ajo dëgjoi të shtëna armësh dhe, kur ajo u kthye, i pa burrat të 

shtrirë në tokë. Nuk e dinte nëse kishin vdekur apo jo, por ajo nuk e pa më kurrë Bekim Markajn të 

gjallë.721 

225. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.722 Kufoma me etiketën “Ba05–260T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bekim (Mark) Markaj.723 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Bekim (Mark) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “mbetjet 

kockore ndodhen në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit. Krahas këtyre, “në 

indin e butë të zonës së ijës së djathtë është gjetur predha e një arme dore”.724 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Bekim (Mark) Markajt kanë qenë “lëndimet në kraharor dhe kofshën e djathtë, të shkaktuara me 

armë zjarri”.725 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Bekim (Mark) 

Markajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.726 

(180) Mark Markaj (65-vjeçar, mashkull) 

226. Merita Deda ka dëshmuar se më 27 prill 1999 Mark Markajn e kanë detyruar të futej në rresht 

në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt, së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të familjes së saj. Kur 

po largohej nga mjediset, Deda dëgjoi të shtëna armësh dhe, kur u kthye, i pa burrat të shtrirë në tokë. 

Nuk e dinte nëse kishin vdekur apo jo, por ajo nuk e pa më kurrë Mark Markajn të gjallë.727 

227. Dhoma vëren se viktimës me emrin Mark (Zef) Markaj i janë vendosur dy etiketa të 

ndryshme: “Ba05–280DT” dhe “Ba05–247T”.728 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

                                                 
721 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. 
722 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
723 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
724 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 64–73. 
725 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37–38. 
726 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 413. 
727 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. 
728 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
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listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Lista i identifikon të dyja 

etiketat si Mark (Zef) Markaj dhe në të thuhet se rasti i tij është mbyllur dhe se kufoma i është kthyer 

familjes.729 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Mark (Zef) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “kufoma është në fazë të avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.730 Në 

certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet 

gjithashtu se shkaku i vdekjes së Mark (Zef) Markajt është i papërcaktuar.731 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për “Ba05–280DT” dhe “Ba05-247T”, lëshuar nga Zyra 

për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.732 Dhoma 

është e mendimit se shënimi i Mark (Zef) Markajt me dy etiketa nuk vë në dyshim faktin se ai u vra 

në Mejë më 27 prill 1999. 

(181) Dedë Markaj (36-vjeçar, mashkull) 

228. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.733 Kufoma me etiketën “2Ba-245” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Dedë (Zefë) Markaj.734 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Dedë (Zefë) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të brinjëve të shkaktuara nga goditja me mjete të forta. Krahas këtyre, janë gjetur 

plagë plumbi në zonën e shpatullës së majtë, kafazit të kraharorit dhe në “anën e majtë të pjesës së 

pasme të zonës midis kraharorit dhe mesit”.735 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Dedë (Zef) Markajt kanë qenë 

“plagët në kraharor dhe kokë të shkaktuara me armë zjarri”.736 

                                                 
729 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
730 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43–49. 
731 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41–42. 
732 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 484. 
733 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
734 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
735 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1353–
1358. 
736 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 402–404. 

233/28140 QUATER



 95 

(182) Gëzim Markaj (21-vjeçar, mashkull) 

229. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.737 Kufoma me etiketën “Ba05–35T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gëzim (Sokol) Marku.738 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Gëzim (Sokol) Markut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit. Krahas këtyre, është edhe një dëmtim i ashtit 

në zonën e zgavrës së kafkës, që është “hyrja e një plage depërtuese në kafkë e shkaktuar nga predha 

e shkrepur nga armë zjarri dore”.739 

(183) Gjovalin Markaj (36-vjeçar, mashkull) 

230. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.740 Kufoma me etiketën “2Ba-242” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhevalin (Dedë) Markaj.741 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhevalin (Dedë) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

është gjetur një predhë metalike “në vijën e mesme kularthit në anën e djathtë, në nivelin e brinjës së 

tretë”.742 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Xhovalin (Dedë) Markajt ka qenë “plagët e mundshme në kokë të 

shkaktuara me armë zjarri”.743 

(184) Mark Markaj (65-vjeçar, mashkull) 

                                                 
737 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
738 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
739 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34–44. 
740 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
741 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
742 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1336–
1339. 
743 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 393–395. 
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231. Edhe pse në Aktakuzë emri Mark Markaj përfshihet dy herë, vetëm një Mark Markaj është 

përfshirë në listën e personave të zhdukur e ZPZHML-së dhe kufomat e gjetura në varret e 

përbashkëta të Batajnicës i janë bashkëlidhur një personi me emrin Mark Markaj, siç trajtohet në 

analizën numër 180, më lart.744 Për më tepër, të dy emrat në Aktakuzë renditen me saktësisht të 

njëjtën moshë, ndërsa njëri prej tyre nuk ndjek rendin alfabetik. Rrjedhimisht, Dhoma është e 

mendimit se renditja e dyfishtë e emrit Mark Markaj në Aktakuzë duhet të jetë bërë gabimisht. 

(185) Milan Markaj (35-vjeçar, mashkull) 

232. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.745 Kufoma me etiketën “2Ba-212” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Milan (Dedë) Markaj.746 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Milan (Dedë) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kafkës, vertebrave, brinjëve, kërcirit të këmbës dhe krahut të djathtë, si dhe 

gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike “në indin e butë 

që i përket bazës së lobit të djathtë temporal të trurit”.747 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Milan (Dedë) Markajt 

kanë qenë “plagët në kokë dhe vertebra të kraharorit të shkaktuara me armë zjarri”.748 

(186) Pashk Markaj (38-vjeçar, mashkull) 

233. Merita Deda ka dëshmuar se më 27 prill 1999 Pashuk Markajn e kanë detyruar të futej në 

rresht në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt, së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të familjes së 

saj. Kur po largohej nga mjediset, Deda dëgjoi të shtëna armësh dhe, kur u kthye, i pa burrat përdhe. 

Nuk e dinte nëse kishin vdekur apo jo, por ajo nuk e pa më kurrë Pashk Markajn të gjallë.749 

234. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
744 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
745 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
746 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
747 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1152–
1156. 
748 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 344–346. 
749 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.750 Kufoma me etiketën “Ba05–200T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pashuk (Pren) Markaj.751 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Pashuk (Pren) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si edhe ekspozim ndaj zjarrit.752 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Pashk (Pren) Markajt 

ka qenë “lëndimi në këmbën e djathtë”.753 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Pashuk (Pren) Markajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka qenë “goditja 

me armë zjarri në kofshën e majtë”.754 

(187) Petrit Markaj (27-vjeçar, mashkull) 

235. Merita Deda ka dëshmuar se më 27 prill 1999 Petrit Markajn e kanë detyruar të futej në rresht 

në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt, së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të familjes së saj. Kur 

po largohej nga mjediset, Deda dëgjoi të shtëna armësh dhe, kur u kthye, i pa burrat përdhe. Nuk e 

dinte nëse kishin vdekur apo jo, por ajo nuk e pa më kurrë Petrit Markajn të gjallë.755 

236. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.756 Kufoma me etiketën “Ba05–326T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Petrit (Mark) Markaj.757 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Petrit (Mark) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.758 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Petrit 

                                                 
750 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
751 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
752 P2414 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 73–79. 
753 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 201–203. 
754 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 578. 
755 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. 
756 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
757 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
758 P2602 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 24–36. 
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(Mark) Markajt ka qenë “goditja me armë zjarri në trung dhe parakrahun e djathtë”.759 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për “Ba05–326DT” dhe “Ba05-

326T/IV”, lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.760 

(188) Pren Markaj (60-vjeçar, mashkull) 

237. Merita Deda ka dëshmuar se më 27 prill 1999 Prend Markajn e kanë detyruar të futej në 

rresht në oborrin e shtëpisë së tij, së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të familjes së saj. Kur po 

largohej nga mjediset, Deda dëgjoi të shtëna armësh. Kur u kthye, i pa burrat përdhe. Nuk e dinte 

nëse kishin vdekur apo jo, por ajo nuk e pa më kurrë Prend Markajn të gjallë.761 

238. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.762 Kufoma me etiketën “Ba05–255T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pren (Zef) Markaj.763 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Pren (Zef) Markajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në fazë të 

avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të eshtrave, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj zjarrit.764 

(189) Sokol Markaj (63-vjeçar, mashkull) 

239. Dhoma vëren se viktimës me emrin Sokol (Zef) Markaj i janë vendosur dy etiketa të 

ndryshme: “Ba05–223DT” dhe “Ba05–134T”.765 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Lista e identifikon “Ba05–

223DT” si Sokol (Zef) Markaj dhe në të thuhet se rasti i tij është mbyllur dhe se kufoma i është 

kthyer familjes.766 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Sokol (Zef) Markajt kanë qenë “goditja me armë zjarri në 

                                                 
759 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 68–69. 
760 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 70. 
761 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. 
762 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
763 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
764 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56–63. 
765 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40 (e mbyllur me vulë). 
766 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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kokë, goditja e mundshme me armë zjarri në kërdhokullën e djathtë”.767 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për “Ba05–134T”, të lëshuar nga Zyra për Persona të 

Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.768 Dhoma është e 

mendimit se shënimi i Sokol (Zef) Markajt me dy etiketa nuk vë në dyshim faktin se ai u vra në Mejë 

më 27 prill 1999. 

(190) Agron Mehmeti (21-vjeçar, mashkull) 

240. Kufoma me etiketën “2Ba-07” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është 

personi me emër Agron ose Arben (Gani) Mehmeti.769 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Lista e identifikon “2Ba–

07” si Agron (Gani) Mehmeti dhe thotë se rasti i tij është mbyllur dhe se kufoma i është kthyer 

familjes.770 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Agron (Gani) Mehmeti, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Sidoqoftë, 

në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si edhe një dëmtim në formë ovale që është 

shkaktuar me një goditje të vetme me armë zjarri. Krahas këtyre, në aktautopsi theksohet se fraktura 

e “vertebrës së nëntë të kraharorit është shkaktuar nga një predhë e shkrepur me armë zjarri dore”.771 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Agron (Gani) Mehmetit ka qenë “goditja me armë zjarri në kraharor dhe 

kokë”.772 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Agron (Gani) 

Mehmetin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.773 

(191) Arben Mehmeti (19-vjeçar, mashkull) 

241. Kufoma me etiketën “2Ba-33” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është 

personi me emër Agron ose Arben (Gani) Mehmeti.774 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

                                                 
767 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 194–195. 
768 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 196. 
769 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
770 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
771 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 64–68. 
772 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 168–169. 
773 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 170–171. 
774 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
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një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Lista e identifikon “2Ba–

33” si Arben (Gani) Mehmeti dhe thotë se rasti i tij është mbyllur dhe se kufoma i është kthyer 

familjes.775 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Arben (Gani) Mehmeti, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, 

në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë në zonën e shpatullës së 

majtë dhe një në anën e majtë të kufomat sipër kularthit dhe janë gjetur copëza predhe në acetabul 

dhe kokën e femurit të majtë.776 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Arben (Gani) Mehmetit ka qenë 

“goditja me armë zjarri në trung (në kraharor dhe shtyllën kurrizore në zonën e kraharorit)”.777 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Arben (Gani) Mehmetin, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.778 

(192) Gani Mehmeti (45-vjeçar, mashkull) 

242. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.779 Kufoma me etiketën “2Ba-78” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gani (Elez) Mehmeti.780 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Gani (Elez) Mehmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë 

metalike në masën e indit të sapunëzuar gjatë prerjes së indit të butë të zonës së vitheve”.781 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Gani (Elez) Mehmetit ka qenë “goditja me armë zjarri në kokë”.782 

(193) Hysen Mehmeti (44-vjeçar, mashkull) 

                                                 
775 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
776 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 204–211. 
777 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 172–173. 
778 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 174–175. 
779 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
780 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
781 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 437–441. 
782 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 113-115. 
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243. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.783 Kufoma me etiketën “2Ba-72” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hysen (Mehmet) Mehmeti.784 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Hysen (Mehmet) Mehmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.785 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Hysen (Mehmet) Mehmetit ka qenë “goditja me armë zjarri në kokën e femurit të 

djathtë”.786 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Hysen (Mehmet) 

Mehmetin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.787 

(194) Hysni Mehmeti (40-vjeçar, mashkull) 

244. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.788 Kufoma me etiketën “2Ba-135” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hysni (Ali) Mehmeti.789 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hysni (Ali) Mehmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, ka dëmtime të kafkës, çka 

“tregon një predhë se ka kaluar përmes eshtrave, duke ndjekur një trajektore nga pjesa e përparme në 

pjesën e pasme”.790 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Hysni (Ali) Mehmetit ka qenë “goditje me armë zjarri në 

kokë, trung dhe krahun e majtë”.791 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse 

                                                 
783 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
784 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
785 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 407–410. 
786 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 101–103. 
787 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 593. 
788 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
789 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
790 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 748–759. 
791 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 262–263. 
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për Hysni (Ali) Mehmetin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore E 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.792 

(195) Mehmet Mehmeti (18-vjeçar, mashkull) 

245. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.793 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(196) Muharrem Mehmeti (68-vjeçar, mashkull) 

246. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.794 Kufoma me etiketën “2Ba-116” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Muharrem (Sali) Mehmeti.795 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Muharrem (Sali) Mehmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.796 Krahas këtyre, është gjetur edhe një vrimë në eshtrën e komblikut e 

shkaktuar nga plumbi, si edhe një predhë metalike “në pjesën poshtme të anës së brendshme të 

femurit të djathtë, mu poshtë nyjës kërbishto-çapokore në kufirin e lidhjes së femurit, ashtit iskiatik 

dhe ashtit pubik”. Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Muharrem (Sali) Mehmetit kanë qenë “lëndimet e 

shumëfishta të trungut dhe krahut të djathtë, të shkaktuara me armë zjarri”.797 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Muharrem (Sali) Mehmetin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.798 

(197) Qaush Mehmeti (45-vjeçar, mashkull) 

247. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

                                                 
792 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 264–265. 
793 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
794 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
795 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
796 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 632–636. 
797 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53–54. 
798 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 518–519. 
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në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.799 Kufoma me etiketën “2Ba-127” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Çaush (Bajram) Mehmeti.800 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Çaush (Bajram) Mehmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

“është gjetur një predhë metalike në zonën e gishtit të katërt të këmbës së majtë dhe eshtrat e tejtrinës 

së këmbës dhe eshtrat e gishtit të katërt të kësaj këmbe ishin të thyera”.801 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Çaush (Bajram) Mehmetit ka qenë “lëndimi në kraharor, i shkaktuar me armë zjarri”.802 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Çaush (Bajram) Mehmetin, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.803 

(198) Ramë Mehmeti (43-vjeçar, mashkull) 

248. Dhoma vëren se viktimës me emrin Ramë (Ramë) Mehmeti i janë vendosur dy etiketa të 

ndryshme: “BA08–003DT” dhe “K2BA–S–15–2BA–S–16–1”.804 Viktima është përfshirë si person i 

zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima 

bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.805 Dhoma 

është e mendimit se vendosja e dy etiketave Ramë (Ramë) Mehmetit nuk shkakton asnjë dyshim se ai 

u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(199) Sami Mehmeti (20-vjeçar, mashkull) 

249. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.806 Kufoma me etiketën “2Ba-102” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sami (Muharrem) Mehmeti.807 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

                                                 
799 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
800 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
801 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 693–703. 
802 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 37–38. 
803 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
804 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
805 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
806 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
807 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41 (e mbyllur me vulë). 
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shkaku i vdekjes së Sami (Muharrem) Mehmetit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.808 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Sami (Muharrem) Mehmetit kanë qenë 

“goditjet me armë zjarri në kraharor (të paktën dy goditje)”.809 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Sami (Muharrem) Mehmetin, e lëshuar nga Zyra për Persona të 

Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.810 

(200) Marash Merturi (29-vjeçar, mashkull) 

250. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.811 Kufoma me etiketën “2Ba-88” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Marash (Mhill) Merturi.812 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Marash (Mhill) Merturit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.813 

(201) Bajram Meta (15-vjeçar, mashkull) 

251. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.814 Kufoma me etiketën “2Ba-29” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajram (Rexhep) Metaj.815 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Bajram (Rexhep) Metajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj 

                                                 
808 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 552–557. 
809 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 23. 
810 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 22–24. 
811 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
812 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42 (e mbyllur me vulë). 
813 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 485–491. 
814 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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temperaturës së lartë. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë në indin e butë”.816 Në certifikatën e 

vdekjes të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë evidentohet gjithashtu se 

shkaku i vdekjes së Bajram (Rexhep) Metës është i papërcaktuar.817 

(202) Ismet Miftari (22-vjeçar, mashkull) 

252. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.818 Kufoma me etiketën “2Ba-214” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ismet (Lah) Miftari.819 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ismet (Lah) Miftarit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kafkës, trungut dhe gjymtyrëve, të cilat janë shkaktuar nga 

goditja me mjete të forta. Krahas këtyre, ka një defekt “në cepin e brendshëm të shpatullës së majtë” 

dhe në aktautopsi theksohet se kjo “ka të ngjarë të jetë shkaktuar nga predha e shkrepur nga armë 

zjarri dore”.820 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Ismet (Lah) Miftarit ka qenë “plagë të kraharorit të shkaktuara me 

armë zjarri”.821 

(203) Brahim Miroci (18-vjeçar, mashkull) 

253. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.822 Kufoma me etiketën “2Ba-218” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Brahim (Isuf) Miroci.823 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Brahim (Isuf) Mirocit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

                                                                                                                                                                    
815 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42 (e mbyllur me vulë). 
816 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 179–182. 
817 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38–41. 
818 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
819 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42 (e mbyllur me vulë). 
820 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1162–
1166. 
821 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 347–349. 
822 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
823 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43 (e mbyllur me vulë). 
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të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, është gjetur një predhë 

“nën bluzë në lëkurën në mes të anës së djathtë të kafazit të kraharorit”. Për më tepër, janë gjetur 

dëmtime në të dy shpatullat, të cilat “mund të jenë shkaktuar nga kalimi predhës nëpër eshtra”.824 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Brahim Mirocit kanë qenë “plagët në kraharor të shkaktuara me armë zjarri”.825 

Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Brahim (Isuf) Mirocin, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.826 

(204) Fahredin Miroci (24-vjeçar, mashkull) 

254. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.827 Kufoma me etiketën “2Ba-73” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Fahredin (Maxhun) Miroci.828 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Fahredin (Maxhun) Mirocit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.829 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Fahredin (Maxhun) Mirocit ka qenë 

“goditje me armë zjarri në kokë”.830 

(205) Isuf Miroci (44-vjeçar, mashkull) 

255. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.831 Kufoma me etiketën “2Ba-68” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Isuf (Elez) Miroci.832 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

                                                 
824 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1182–
1187. 
825 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 358–361. 
826 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 571. 
827 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
828 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43 (e mbyllur me vulë). 
829 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 411–419. 
830 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 104–106. 
831 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
832 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43 (e mbyllur me vulë). 
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së Isuf (Elez) Mirocit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë. 

Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike “e ngulitur në indin e butë ngjitur me eshtrën e majtë 

pubik” dhe “kokën e femurit të djathtë... në pjesën ku lidhet me qafën e femurit”.833 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Isuf (Elez) Mirocit ka qenë “plaga me armë zjarri në pjesën e poshtme të barkut”.834 

Aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Isuf (Elez) Mirocin, e lëshuar nga Zyra për Persona 

të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, përcakton se shkaku i 

vdekjes ka shumë të ngjarë të ketë qenë “goditja me armë zjarri në të dy këmbët”.835 

(206) Sokol Miroci (42-vjeçar, mashkull) 

256. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.836 Kufoma me etiketën “2Ba-70” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sokol (Ramë) Miroci.837 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sokol (Ramë) Mirocit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.838 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor të Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Sokol 

(Ramë) Mirocit ka qenë “goditja me armë zjarri në trung (në komblik)”.839 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Sokol (Ramë) Mirocin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.840 

(207) Kolë Ndrejaj (45-vjeçar, mashkull) 

257. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
833 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 389–394. 
834 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 97–100. 
835 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 585. 
836 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
837 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43 (e mbyllur me vulë). 
838 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 399–401. 
839 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39–40. 
840 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 503. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.841 Kufoma me etiketën “2Ba–S–1” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Kolë (Palush) Ndrejaj.842 

(208) Pashk Ndrejaj (44-vjeçar, mashkull) 

258. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.843 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(209) Nue Ndue (68-vjeçar, mashkull) 

259. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.844 Kufoma me etiketën “2Ba-174” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Nue (Adem) Ndue.845 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore e Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Nue (Adem) Ndues, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazat e 

fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se mungon e gjithë koka, ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta.846 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Nue (Adem) 

Ndues ka qenë “goditja me armë zjarri në kraharor”.847 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Nue (Adem) Nduen, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.848 

(210) Ahmet Neziri (25-vjeçar, mashkull) 

260. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.849 Kufoma me etiketën “2Ba-183” është identifikuar përmes 

                                                 
841 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
842 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44 (e mbyllur me vulë). 
843 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
844 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
845 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44 (e mbyllur me vulë). 
846 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 948–950. 
847 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49–50. 
848 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 51. 
849 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Ahmet (Tafë) Neziri.850 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ahmet (Tafë) Nezirit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë 

metalike në indin e butë që rrethon skajin e jashtëm të femurit të majtë”.851 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Ahmet (Tafë) Nezirit kanë qenë “lëndimet në kokë dhe në trung, të shkaktuara me armë zjarri”.852 Në 

aktekspertizën antropologjike përmbledhëse për Ahmet (Tafë) Nezirin, lëshuar nga Zyra për Persona 

të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, nuk jepet asnjë 

përcaktim përfundimtar për shkakun e vdekjes, por thuhet vetëm se ka pasur goditje me armë zjarri 

në kokë dhe në trung.853 

(211) Naim Nimanaj (22-vjeçar, mashkull) 

261. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.854 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(212) Nrec Nrejaj (32-vjeçar, mashkull) 

262. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.855 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(213) Sokol Nuo ose Ndue (45-vjeçar, mashkull) 

263. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
850 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44 (e mbyllur me vulë). 
851 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 996–
1004. 
852 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55–56. 
853 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 57. 
854 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
855 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.856 Kufoma me etiketën “2Ba-144” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sokol (Adem) Ndue.857 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sokol (Adem) Ndues, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.858 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Sokol (Adem) Ndues është i papërcaktuar.859 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Sokol (Adem) Nduen, e lëshuar nga 

Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.860 

(214) Sokol Nuza (51-vjeçar, mashkull) 

264. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.861 Kufoma me etiketën “2Ba-136” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sokol (Malë) Nuza.862 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sokol (Malë) Nuzës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të kafkës dhe brinjëve, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.863 Në certifikatën e 

vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet gjithashtu se 

shkaku i vdekjes së Sokol (Malë) Nuzës është i papërcaktuar.864 

(215) Shpend Osmani (71-vjeçar, mashkull) 

265. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.865 Kufoma me etiketën “2Ba-138” është identifikuar përmes 

                                                 
856 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
857 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44 (e mbyllur me vulë). 
858 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 797–800. 
859 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 276–277. 
860 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 514. 
861 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
862 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
863 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 760–765. 
864 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 224–226. 
865 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Shpend (Sylejman) Osmani.866 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Shpend (Sylejman) Osmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave si pasojë e goditjes me mjete të forta.867 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Shpend (Sylejman) Osmanit kanë qenë “plagët në kokës të shkaktuara me armë 

zjarri”.868 

(216) Avdyl Pajaziti (41-vjeçar, mashkull), Idriz Pajaziti (45-vjeçar, 
mashkull) dhe Smajl Pajaziti (48-vjeçar, mashkull) 

266. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2BA–166” dhe “2BA–12”) u janë vendosur 

viktimave me emra të ngjashëm: Avdyl, Idriz ose Smajl (Mehmet) Pajaziti.869 Këto tri viktima janë 

përfshirë si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë 

theksohet se viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 

prill 1999. Lista i identifikon etiketat “2BA–166” dhe “2BA–12” si Avdyl (Mehmet) Pajaziti dhe 

Smajl (Mehmet) Pajaziti, përkatësisht, dhe e regjistron secilën çështje si të mbyllur, me kufomat e 

kthyera familjeve. Mirëpo, lista nuk e identifikon etiketën për Idriz (Mehmet) Pajazitin dhe nuk e 

regjistron çështjen e tij si të mbyllur, me kufomën e kthyer familjes.870 

267. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Avdyl (Mehmet) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas 

vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes 

me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.871 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga 

Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Avdyl 

(Mehmet) Pajazitit është i papërcaktuar.872 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Avdyl (Mehmet) Pajazitin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.873 

                                                 
866 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
867 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 770–773. 
868 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 227–231. 
869 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
870 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
871 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 906–909. 
872 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), f. 22–23. 
873 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), f. 24. 
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268. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Smajl (Mehmet) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas 

vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes 

me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.874 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra 

e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Smajl (Mehmet) 

Pajazitit kanë qenë “goditjet me armë zjarri në trung, goditjet me armë zjarri në kokë”.875 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Smajl (Mehmet) Pajazitin, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.876 

269. Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje me Idriz (Mehmet) 

Pajazitin. 

(217) Gani Pajaziti (37-vjeçar, mashkull) 

270. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.877 Kufoma me etiketën “2Ba–S–14” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gani (Rexhep) Pajaziti.878 

(218) Halil Pajaziti (24-vjeçar, mashkull) 

271. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.879 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(219) Haxhi Pajaziti (15-vjeçar, mashkull) 

272. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.880 Kufoma me etiketën “2Ba-53” është identifikuar përmes 

                                                 
874 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 644–647. 
875 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 245–246. 
876 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 247–248. 
877 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
878 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
879 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
880 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Haxhi (Muharem) Pajaziti.881 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Haxhi (Muharem) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.882 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Haxhi (Muharrem) Pajazitit është 

“goditja e mundshme me armë zjarri në kokë”.883 

(220) Idriz Pajaziti (45-vjeçar, mashkull) 

273. Shih analizën numër 216, më lart. 

(221) Ismet Pajaziti (30-vjeçar, mashkull) 

274. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.884 Kufoma me etiketën “2Ba–54” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ismet (Rexhep) Pajaziti.885 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ismet (Rexhep) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, në raport theksohet një frakturë e vertebrës së 

dymbëdhjetë të zonës së kraharorit, e cila është shkaktuar nga një “predhë e gjetur në masën e 

vertebrës”.886 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Ismet (Rexhep) Pajazitit kanë qenë “plagët në komblik dhe femur të 

shkaktuara me armë zjarri”.887 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Ismet (Rexhep) Pajazitin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

                                                 
881 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
882 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 307–310. 
883 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 75–79. 
884 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
885 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
886 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 311–314. 
887 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 80–83. 
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Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes kanë qenë “plagët e 

shkaktuara me armë zjarri në komblik”.888 

(222) Mujë Pajaziti (52-vjeçar, mashkull) 

275. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.889 Kufoma me etiketën “2Ba-18” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Mujë (Isuf) Pajaziti.890 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Mujë (Isuf) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, dëmtimi i kraharorit dhe i zonës së supit të djathtë “mund 

të jenë shkaktuar nga goditja me predha të shtëna nga armë zjarri”.891 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Mujë (Isuf) 

Pajazitit ka qenë “plaga në bark, e shkaktuar me armë zjarri”.892 

(223) Qerim Pajaziti (40-vjeçar, mashkull) 

276. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.893 Kufoma me etiketën “2Ba-24” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Qerim (Pajazit) Pajaziti.894 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së “2Ba–24”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar se 

kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet 

se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta në kokë, trung dhe gjymtyrë, 

dhe të ekspozimit ndaj temperaturave të larta. Krahas këtyre, ka një “dëmtim në formë vrime në 

zonën e shpatullës së djathtë” të shkaktuar nga kalimi i predhës.895 

                                                 
888 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 576. 
889 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
890 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
891 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 120–124. 
892 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 22–24. 
893 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
894 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
895 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 154–157. 
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(224) Shkëlzen Pajaziti (19-vjeçar, mashkull) 

277. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.896 Kufoma me etiketën “2Ba-11” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shkëlzen (Mujë) Pajaziti.897 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Shkëlzen (Mujë) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se mungon e gjithë koka, ka fraktura të shumëfishta të kufomat dhe se frakturat e femurit të 

majtë “janë pjesë e kanalit të një plage të shkaktuar nga një predhë e shkrepur me armë zjarri 

dore”.898 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet se shkaku i vdekjes së Shkëlzen (Mujë) Pajazitit është i papërcaktuar.899 

(225) Shpend Pajaziti (58-vjeçar, mashkull) 

278. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.900 Kufoma me etiketën “2Ba-109” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shpend (Halid) Pajaziti.901 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Shpend (Halid) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.902 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Shpend (Halid) Pajazitit ka qenë 

“goditje me armë zjarri në kraharor”.903 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Shpend (Halid) Pajazitin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.904 

                                                 
896 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
897 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
898 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 85–88. 
899 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16–18. 
900 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
901 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
902 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 592–595. 
903 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 175–179. 
904 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 594. 
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(226) Smajl Pajaziti (48-vjeçar, mashkull) 

279. Shih analizën numër 216, më lart. 

(227) Zenel Pajaziti (49-vjeçar, mashkull) 

280. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.905 Kufoma me etiketën “2Ba-185” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Zenel (Mehmet) Pajaziti.906 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Zenel (Mehmet) Pajazitit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

“është gjetur një predhë metalike në indin e butë në pjesën përmbi kularthin e djathtë”.907 Në 

certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet 

se shkaku i vdekjes së Zenel (Mehmet) Pajazitit është i papërcaktuar.908 

(228) Mark Palokaj (55-vjeçar, mashkull) 

281. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.909 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(229) Ukë Pepaj (16-vjeçar, mashkull) 

282. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.910 Kufoma me etiketën “K2BA–102–1” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ukë (Mark) Pepaj.911 

                                                 
905 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
906 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45 (e mbyllur me vulë). 
907 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1010–
1014. 
908 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 304–307. 
909 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
910 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
911 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
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(230) Gaspër Pjetri (23-vjeçar, mashkull) 

283. Kufoma me etiketën “Ba05–327T” dhe “Ba05–342DT” është identifikuar përmes analizave të 

ADN-së se është personi me emër Gaspër (Mhill) Pjetri.912 Viktima është përfshirë si person i 

zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima 

bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë. Ajo e 

identifikon etiketën “Ba05–327T” si Gaspër (Mhill) Pjetri.913 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Gaspër (Mhill) Pjetrit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në fazë të 

avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.914 

(231) Ilirian Pjetri (24-vjeçar, mashkull) 

284. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.915 Kufoma me etiketën “Ba05–240T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ilirjan (Pashk) Pjetri.916 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ilirjan (Pashk) Pjetrit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është në 

fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të ekspozimit ndaj zjarrit.917 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ilirjan (Pashk) Pjetrit ka 

qenë “goditje me armë zjarri në kokë”.918 

(232) Skënder Pjetri (27-vjeçar, mashkull) 

285. Merita Deda ka dëshmuar se më 27 prill 1999 Skënder Pjetrin e kanë detyruar të futej në 

rresht në oborrin e shtëpisë së Prend Markajt, së bashku me anëtarët e tjerë meshkuj të familjes së 

saj. Derisa po largohej nga shtëpia, Deda dëgjoi të shtëna armësh. Kur u kthye, i pa burrat përdhe. 

                                                 
912 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
913 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
914 P2602 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43–49. 
915 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
916 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
917 P2416 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34–42. 
918 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 183–184. 
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Nuk e dinte nëse kishin vdekur apo jo, por ajo nuk e ka parë më kurrë Skënder (Mihill) Pjetrin të 

gjallë.919 

286. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.920 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(233) Ardian Prelaj (18-vjeçar, mashkull) 

287. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.921 Kufoma me etiketën “2Ba-251” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ardian (Marash) Prela.922 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ardian (Marash) Prelës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se 

mungon dora e djathtë, ka fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave, brinjëve, gishtave të këmbëve 

dhe krahut të djathtë, si dhe gjurmë të goditjeve “me anën jo të mprehtë të një mjeti mekanik”, dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.923 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor 

e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Ardian (Marash) Prelës kanë qenë 

“plagët e shumëfishta nga armë zjarri”.924 

(234) Driton Prelaj (24-vjeçar, mashkull) 

288. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.925 Kufoma me etiketën “2Ba-209” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Driton (Pal) Prela.926 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

                                                 
919 Merita Deda, P2233 (deklarata e dëshmitarit e datës 8 prill 2000), f. 3. 
920 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
921 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
922 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
923 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1384–
1387. 
924 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 408–411. 
925 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
926 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
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së Driton (Pal) Prelës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta të fytyrës, vertebrave, brinjëve, këmbëve dhe kockës së madhe të parakrahut të majtë, si 

dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.927 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Driton (Pal) Prelës ka qenë “lëndime në 

kraharor, shkaktuar me armë zjarri”.928 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Driton (Pal) Prelën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes kanë qenë 

lëndimet e kraharorit dhe të kokës, shkaktuara me armë zjarri.929 

(235) Gjergj Prelaj (29-vjeçar, mashkull) dhe Sokol Prelaj (34-vjeçar, 
mashkull) 

289. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2BA–247” dhe “2BA–83”) u janë vendosur 

viktimave me emra të ngjashëm: Sokol (Prel) Prela dhe Gjergj Prela.930 Të dy viktimat janë përfshirë 

si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet 

se viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. 

Lista i identifikon etiketat “2BA–247” dhe “2BA–083” si Gjergj (Prel) Prelaj dhe Sokol (Prel) Prelaj, 

përkatësisht, dhe e regjistron secilën çështje si të mbyllur, me kufomën e kthyer familjeve.931 

290. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Gjergj (Prel) Prelajt, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.932 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Gjergj (Prel) Prelaj kanë qenë “plagët e shumëfishta në kokë të shkaktuara me 

armë zjarri”.933 

291. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Sokol (Prel) Prelajt, ndërsa theksohet se arsyeja për 

                                                 
927 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1135–
1142. 
928 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 65–66. 
929 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 67–68. 
930 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
931 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
932 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1366–
1370. 
933 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 405–407. 
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këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.934 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Sokol (Prel) Prelajt ka qenë “plaga në 

kokë, e shkaktuar me armë zjarri”.935 

(236) Sokol Prelaj (34-vjeçar, mashkull) 

292. Shih analizën numër 235, më lart. 

(237) Tomë Prelaj (37-vjeçar, mashkull) 

293. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.936 Kufoma me etiketën “2Ba-232” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Tomë (Kolë) Prelaj.937 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Tomë (Kolë) Prelës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.938 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra 

e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Tomë (Kolë) Prelës 

kanë qenë “goditjet me armë zjarri në kokë dhe kraharor”.939 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Tomë (Kolë) Prelën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.940 

(238) Gjergj Prendi (22-vjeçar, mashkull), Mark Prendi (26-vjeçar, 
mashkull) dhe Robert Prendi (24-vjeçar, mashkull) 

294. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2BA–180” dhe “2BA–189”) u janë vendosur tri 

viktimave: Gjergj, Robert ose Mark (Gjon) Prendi.941 Këto tri viktima janë përfshirë si persona të 

zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktimat 

                                                 
934 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 463–466. 
935 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 129–131. 
936 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
937 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
938 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1271–
1278. 
939 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 72–73. 
940 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 74. 
941 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
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bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Megjithatë, 

lista nuk i identifikon etiketat për këto tri viktima dhe nuk tregon nëse u janë kthyer kufomat 

familjeve të tyre.942 

295. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së “2Ba–180”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është 

fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave “të shkaktuara me anën jo të mprehtë të një mjeti 

mekanik”.943 

296. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore të Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së “2Ba–189”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është 

fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.944 

297. Dhoma nuk është në gjendje të përcaktojë se kufoma është Gjergj, Robert apo Mark (Gjon) 

Prendi dhe, për rrjedhojë, konkludon se nuk është provuar se këto tri viktima janë vrarë në Mejë më 

27 prill 1999. 

(239) Leonard Prendi (21-vjeçar, mashkull) 

298. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.945 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në lidhje 

me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(240) Mark Prendi (26-vjeçar, mashkull) 

299. Shih analizën numër 238, më lart. 

(241) Pal Prendi (49-vjeçar, mashkull) 

300. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
942 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
943 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 982–986. 
944 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1033–
1039. 
945 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.946 Kufoma me etiketën “Ba05–37T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Pal (Nikë) Prendi.947 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Pal (Nikë) Prendit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma është fazë të 

avancuar të transformimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si edhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.948 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra 

e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Pal (Nikë) Prendit ka 

qenë “goditje me armë zjarri në kokë (dy gjuajtje)”.949 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Pal (Nikë) Prendin, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.950 

(242) Prend Prendi (55-vjeçar, mashkull) 

301. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.951 Kufoma me etiketën “Ba05–248T” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Prend (Mark) Prendi.952 

(243) Robert Prendi (24-vjeçar, mashkull) 

302. Shih analizën numër 238, më lart. 

(244) Sokol Prendi (37-vjeçar, mashkull) 

303. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.953 Kufoma me etiketën “2Ba-199” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sokol (Gjon) Prendi.954 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sokol (Gjon) Prendit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

                                                 
946 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
947 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
948 P2415 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45–58. 
949 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 40–41. 
950 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42–43. 
951 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
952 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
953 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë 

metalike e deformuar në masën e trurit të kalbëzuar, në pjesën e pasme të gropës kafkore”.955 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Sokol (Gjon) Prendit kanë qenë “goditjet me armë zjarri në kokë, kraharor dhe 

krahun e majtë”.956 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Sokol 

(Gjon) Prendin, të lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.957 

(245) Viktor Prendi (28-vjeçar, mashkull) 

304. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.958 Kufoma me etiketën “2Ba-172” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Viktor (Gjon) Prendi.959 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Viktor (Gjon) Prendit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të fytyrës, brinjëve, shpatullës së majtë dhe femurit të djathtë, 

si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.960 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Viktor (Gjon) Prendit është i 

papërcaktuar.961 

(246) Hajdar Qestaj (61-vjeçar, mashkull) 

305. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.962 Kufoma me etiketën “2Ba-181” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hajdar (Niman) Qestaj.963 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

                                                                                                                                                                    
954 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46 (e mbyllur me vulë). 
955 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1079–
1082. 
956 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 279–280. 
957 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 534–535. 
958 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
959 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
960 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 939–943. 
961 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 280–282. 
962 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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vdekjes së Hajdar (Niman) Qestajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, vertebrave, kularthit të djathtë, shpatullës së majtë dhe 

eshtrës së gjatë të parakrahut të majtë, si edhe fraktura të eshtrave të shkaktuara nga goditjet me 

“anën jo të mprehtë të një mjeti mekanik”.964 Në certifikatën e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Hajdar (Niman) Qestajt është 

i papërcaktuar.965 

(247) Adem Rama (22-vjeçar, mashkull) 

306. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.966 Kufoma me etiketën “2Ba–S–3” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Adem (Sadri) Rama.967 

(248) Bujar Rama (27-vjeçar, mashkull) 

307. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.968 Kufoma me etiketën “2Ba-75” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bujar (Arif) Rama.969 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Bujar (Arif) Ramës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “gjatë autopsisë 

është evidentuar një çarje në eshtrën e djathtë parietal, që është e çara e plagës hyrëse e shkaktuar nga 

predha”.970 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Bujar (Arif) Ramës është “plaga në kokë, e shkaktuar me armë 

zjarri”.971 

                                                                                                                                                                    
963 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 24 (e mbyllur me vulë). 
964 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 987–990. 
965 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 293–295. 
966 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
967 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
968 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
969 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
970 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 425–427. 
971 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 107–109. 
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(249) Nijazi Rama (22-vjeçar, mashkull) 

308. Dhoma vëren se viktimës me emrin Nijazi (Xhafer) Rama i janë vendosur dy etiketa të 

ndryshme: “2Ba–S–8” dhe “K2BA–S–8”.972 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një 

grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë. Lista nuk identifikon një 

etiketë për këtë viktimë.973 Dhoma është e mendimit se nga vendosja e dy etiketave Nijazi (Xhafer) 

Ramës nuk lind asnjë dyshim për faktin që ai u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(250) Sadri Rama (50-vjeçar, mashkull) 

309. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.974 Kufoma me etiketën “2Ba–101” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sadri (Adem) Rama.975 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sadri (Adem) Ramës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë. 

Krahas këtyre, “është gjetur një predhë metalike në indin e butë të paprishur të sipërfaqes së djathtë 

të nyjëzuar të kërbishtit”.976 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Sadri (Adem) Ramës është i 

papërcaktuar. Megjithatë, raporti nuk konstaton se “shkatërrimi masiv i eshtrës së çapokut të majtë 

tregon se ndoshta lëndimet e komblikut kishin ndodhur para vdekjes”.977 

(251) Sezaj Rama (36-vjeçar, mashkull) 

310. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.978 Kufoma me etiketën “2Ba-186” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sezaj (Hazir) Rama.979 Në aktautopsinë e përpiluar 

                                                 
972 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
973 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
974 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
975 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
976 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 548–551. 
977 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 166–168. 
978 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
979 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
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nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sezaj (Hazir) Ramës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të kokës, brinjëve, vertebrave, kularthit të majtë dhe shpatullës së djathtë, si dhe 

gjurmë të goditjes me mjete të forta.980 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Sezaj (Hazir) Ramës kanë qenë 

“lëndimet në kokë dhe trung, të shkaktuara me armë zjarri”.981 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Sezaj (Hazir) Ramën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.982 

(252) Zenun Rama (33-vjeçar, mashkull) 

311. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.983 Kufoma me etiketën “2Ba-25” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Zenun (Ramë) Rama.984 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Zenun (Ramë) Ramës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se mungojnë të dyja duart, ka fraktura të shumëfishta të kokës, eshtrës së komblikut, 

brinjëve dhe femurëve, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj 

temperaturës së lartë.985 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Zenun (Ramë) Ramës ka qenë “plaga në kokë, e 

shkaktuar me armë zjarri”.986 

(253) Zeqir Rama (80-vjeçar, mashkull) 

312. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.987 Kufoma me etiketën “2Ba-150” është identifikuar përmes 

                                                 
980 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1015–
1019. 
981 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 288–289. 
982 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 509–510. 
983 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
984 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
985 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 158–162. 
986 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 31–33. 
987 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Zeqir (Mete) Rama.988 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Zeqir (Mete) Ramës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se kishte 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë.989 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Zeqir (Mete) Ramës është i papërcaktuar.990 

Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Zeqir (Mete) Ramën, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.991 

(254) Ramë Ramaj (27-vjeçar, mashkull) 

313. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.992 Kufoma me etiketën “2Ba-89” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ramë (Dervish) Ramaj.993 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ramë (Dervish) Ramajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë metalike në këmbën e majtë, në indin e butë që 

rrethon femurin e majtë”.994 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit 

të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ramë (Dervish) Ramajt kanë qenë “lëndimet në të dyja 

kofshët, të shkaktuara me armë zjarri (një goditje në kofshën e djathtë, dy goditje në kofshën e 

majtë). Goditje me armë zjarri në kraharor”.995 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Ramë (Dervish) Ramajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.996 

(255) Tahir Ramaj (70-vjeçar, mashkull) 

                                                 
988 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47 (e mbyllur me vulë). 
989 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 828–831. 
990 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 285–286. 
991 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 552–553. 
992 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
993 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës 004/2005-ER nga muaji shtator 2005 përgatitur nga KNPZH-ja), dokumentacioni 
gjyqësor elektronik, f. 47. (e mbyllur me vulë). 
994 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 492–498. 
995 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19–20. 
996 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21. 
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314. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.997 Kufoma me etiketën “2Ba-85” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Tahir (Murat) Ramaj.998 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Tahir (Murat) Ramajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike në “indin e butë të anës së 

jashtme të kafazit të kraharorit, në nivelin e brinjës së gjashtë dhe të shtatë, në anën e majtë të vijës 

së pasme sqetullore”.999 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Tahir (Murat) Ramajt ka qenë “plaga e shkaktuar me 

armë zjarri në kërdhokull”.1000 Aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Tahir (Murat) 

Ramajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut, thotë se shkaku i vdekjes ka qenë “goditja me armë zjarri në komblik”.1001 

(256) Adem Rexha (44-vjeçar, mashkull) 

315. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1002 Kufoma me etiketën “2Ba-94” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Adem (Zenel) Rexha.1003 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Adem (Adem) Rexhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë.1004 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Adem (Zenel) Rexhës kanë qenë “goditjet me armë zjarri në kokë 

                                                 
997 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
998 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
999 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 471–474. 
1000 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 135–137. 
1001 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 589. 
1002 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1003 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1004 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 513–
522. 
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dhe kraharor”.1005 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Adem (Zenel) 

Rexhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.1006 

(257) Anton Rexha (20-vjeçar, mashkull) 

316. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1007 Kufoma me etiketën “2Ba-219” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Anton (Hajdar) Rexhaj.1008 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Anton (Hajdar) Rexhajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se mungon shputa e këmbës së majtë, ka fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave dhe 

kularthit të majtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1009 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga 

Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Anton (Hajdar) 

Rexhajt ka qenë “goditje me armë zjarri në kokë”.1010 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Anton (Hajdar) Rexhajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka 

qenë “plagë me armë zjarri në kokë dhe trung”.1011 

(258) Avni Rexha (28-vjeçar, mashkull) 

317. Kufoma me etiketën “2Ba-16” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është 

personi me emër Avni ose Ruzhdi (Idriz) Rexha.1012 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë. Lista e identifikon etiketën 

“2Ba–016” si Avni (Idriz) Rexha.1013 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i 

Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Avni (Idriz) Rexhës, ndërsa 

                                                 
1005 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 298–300. 
1006 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 527–528. 
1007 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1008 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1009 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1188–
1192. 
1010 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 362–364. 
1011 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 573. 
1012 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1013 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të 

ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta të 

kafkës, trungut dhe gjymtyrëve, të shkaktuara nga goditja me mjete të forta, dhe ekspozim ndaj 

temperaturës së lartë.1014 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Avni (Idriz) Rexhës kanë qenë “lëndimet e shumëfishta 

(të kokës, qafës, kraharorit, krahut të djathtë), të shkaktuara me armë zjarri”.1015 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Avni (Idriz) Rexhën, e lëshuar nga Zyra për Persona 

të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1016 

(259) Bashkim Rexha (20-vjeçar, mashkull) 

318. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1017 Kufoma me etiketën “2Ba-139” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bashkim (Rexhë) Rexha.1018 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Bashkim (Rexhë) Rexhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave të shkaktuara nga goditja me mjete të forta.1019 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Bashkim (Rexhë) Rexhës kanë qenë “goditjet me armë zjarri në kokë dhe në 

këmbën e djathtë”.1020 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Bashkim 

(Rexhë) Rexhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.1021 

(260) Ibër Rexha (53-vjeçar, mashkull) 

319. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
1014 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 111-
115. 
1015 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 292–293. 
1016 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 556–557. 
1017 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1018 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1019 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 774–
778. 
1020 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 295–296. 
1021 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 524–525. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1022 Kufoma me etiketën “2Ba-21” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ibër (Hasan) Rexha.1023 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ibër (Hasan) Rexhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të kufomat, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1024 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ibër 

(Hasan) Rexhës kanë qenë “goditjet me armë zjarri në kokë dhe trung”.1025 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ibër (Hasan) Rexhën, e lëshuar nga Zyra për Persona 

të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1026 

(261) Ruzhdi Rexha (25-vjeçar, mashkull) 

320. Kufoma me etiketën “2Ba-14” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është 

personi me emër Avni ose Ruzhdi (Idriz) Rexha.1027 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë. Lista e identifikon etiketën 

“2Ba–014” si Ruzhdi (Idriz) Rexha.1028 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i 

Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Ruzhdi (Idriz) Rexhës, 

ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e 

fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta 

të kokës, vertebrave, brinjëve, eshtrës së kërdhokullës, këmbëve dhe shpatullës së majtë, si dhe 

gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.1029 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Ruzhdi (Idriz) Rexhës kanë qenë “lëndimet e shkaktuara me armë zjarri në kokë, trung, 

këmbën e majtë”.1030 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ruzhdi 

                                                 
1022 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1023 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1024 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 138–
144. 
1025 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 301–302. 
1026 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 507–508. 
1027 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1028 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1029 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 99–103. 
1030 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 283–284. 
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(Idriz) Rexhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.1031 

(262) Hamza Rexhaj (62-vjeçar, mashkull) 

321. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1032 Kufoma me etiketën “2Ba-10” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hamza (Rexhep) Rexha.1033 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Hamza (Rexhep) Rexhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

është gjetur një plagë e shkaktuar me armë zjarri në trung, “me një kanal që zbret poshtë nga e majta 

dhe që mbaron në zonën e brinjës së dymbëdhjetë në anën e majtë, ku është gjetur një predhë, dhe 

plagë të shkaktuara me armë zjarri në të dy krahët e sipërm”.1034 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Hamza 

(Rexhep) Rexhës ka qenë “goditje të shumëfishta me armë zjarri”.1035 Sipas akt-përmbledhjes 

antropologjike për Hamza (Rexhep) Rexhën, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, shkaku i vdekjes ka qenë “plaga e shkaktuar me 

armë zjarri në kokë”.1036 

(263) Isuf Rexhaj (27-vjeçar, mashkull) 

322. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1037 Kufoma me etiketën “2Ba-155” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Isuf (Adem) Rexha.1038 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Isuf (Adem) Rexhës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

                                                 
1031 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 550–551. 
1032 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1033 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1034 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 79–84. 
1035 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 13–15. 
1036 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 579. 
1037 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1038 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
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në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të brinjëve, vertebrave, dërrasës së kraharorit, krahëve, femurëve dhe shputave të 

këmbëve, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1039 

(264) Tahir Rexhaj (19-vjeçar, mashkull) 

323. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1040 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(265) Xhevdet Rexhaj (40-vjeçar, mashkull) 

324. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1041 Kufoma me etiketën “2Ba-132” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhevdet (Hamza) Rexha.1042 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhevdet (Hamza) Rexhajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

ekspertiza ka zbuluar edhe plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri në kokë, kraharor, trung 

dhe krahun e poshtëm.1043 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit 

të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Hamza (Rexhep) Rexhajt është “plaga në kokë, e 

shkaktuar me armë zjarri”.1044 

(266) Bekim Rrustemi (28-vjeçar, mashkull) 

325. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1045 Kufoma me etiketën “2Ba-49” është identifikuar përmes 

                                                 
1039 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 856–862 
1040 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1041 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1042 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 48 (e mbyllur me vulë). 
1043 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 730–
735. 
1044 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 220–223. 
1045 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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analizave të ADN-së se është personi me emër Bekim (Ali) Rrustemi.1046 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Bekim (Ali) Rrustemit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, ka një frakturë të vertebrës së dymbëdhjetë të 

zonës së kraharorit, e cila është shkaktuar nga një predhë dhe janë gjetur tri predha në “indin e butë të 

komblikut, të cilat nuk i kanë dëmtuar eshtrat”.1047 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Bekim (Ali) Rrustemit ka qenë 

“lëndimi në kraharor i shkaktuar me armë zjarri”.1048 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Bekim (Ali) Rrustemin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1049 

(267) Dan Rrustemi (35-vjeçar, mashkull) 

326. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1050 Kufoma me etiketën “2Ba-71” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Dan (Osman) Rrustemi.1051 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Dan (Osman) Rrustemit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1052 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Dan (Osman) Rrustemit ka qenë “goditja me armë zjarri në nofull”.1053 Kjo konfirmohet 

nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Dan (Osman) Rrustemin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1054 

                                                 
1046 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1047 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 292–
295. 
1048 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 270–271. 
1049 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 542–543. 
1050 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1051 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1052 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 402–
406. 
1053 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 273–274. 
1054 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 546. 
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(268) Xhafer Rrustemi (27-vjeçar, mashkull) 

327. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1055 Kufoma me etiketën “2Ba-46” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhafer (Osman) Rrustemi.1056 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhafer (Osman) Rrustemit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike “në indin e butë të anës së 

pasme të trungut, midis masës së vertebrës së parë dhe të dytë të zonës së kraharorit, dhe sipër nyjës 

së brinjës së dytë, në anën e djathtë”.1057 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Xhafer (Osman) Rrustemit kanë qenë 

“goditjet me armë zjarri në kokë (dy goditje)”.1058 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Xhafer (Osman) Rrustemin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe 

Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1059 

(269) Ibër Sadiku (40-vjeçar, mashkull) 

328. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1060 Kufoma me etiketën “2Ba-173” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ibër (Malë) Sadiku.1061 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ibër (Malë) Sadikut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se mungon e 

gjithë koka, ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta dhe të ekspozimit 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike, e cila ndodhej “në kanalin 

                                                 
1055 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1056 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1057 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 277–
280. 
1058 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 267–268. 
1059 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 544–545. 
1060 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1061 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
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e shtyllës kurrizore, në nivelin e vertebrës së tretë të zonës së kraharorit”.1062 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ibër 

(Malë) Sadikut ka qenë “lëndimi në komblikun e djathtë, i shkaktuar me armë zjarri”.1063 

(270) Ismet Sadiku (28-vjeçar, mashkull) 

329. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1064 Kufoma me etiketën “2Ba–S–12” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ismet (Miftar) Sadiku.1065 

(271) Osman Sadiku (59-vjeçar, mashkull) 

330. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1066 Kufoma me etiketën “2Ba-165” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Osman (Beqë) Sadiku.1067 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Osman (Beqë) Sadikut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “është konstatuar 

një vragë në pjesën e eshtrës së krahut të djathtë”.1068 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Osman (Beqë) 

Sadikut është i papërcaktuar.1069 

(272) Ramiz Sadiku (33-vjeçar, mashkull) 

331. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
1062 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 944–
947. 
1063 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 283–285. 
1064 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1065 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1066 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1067 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1068 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 902–
905. 
1069 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 264–266. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1070 Kufoma me etiketën “2Ba–S–2” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ramiz (Sadik) Sadiku.1071 

(273) Sadik Sadiku (57-vjeçar, mashkull) 

332. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1072 Kufoma me etiketën “2Ba–237” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Sadik (Haxhi) Sadiku.1073 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Sadik (Haxhi) Sadikut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të brinjëve, vertebrave dhe kularthit të djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me 

mjete të forta.1074 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Sadik (Haxhi) Sadikut kanë qenë “lëndimet në kraharor 

dhe dorën e djathtë, të shkaktuara me armë zjarri”.1075 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Sadik (Haxhi) Sadikun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur 

dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1076 

(274) Hysni Sadriu (37-vjeçar, mashkull) 

333. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1077 Kufoma me etiketën “2Ba-143” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hysni (Hazir) Sadrija.1078 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Isni (Hazir) Sadrijës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

                                                 
1070 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1071 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1072 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1073 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1074 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1304–
1309. 
1075 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 304–305. 
1076 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 529–530. 
1077 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1078 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
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lartë.1079 Krahas këtyre, ekzaminimi ka zbuluar një plagë në kraharor të shkaktuar me armë zjarri. Në 

certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet 

gjithashtu se shkaku i vdekjes së Hysni (Hazir) Sadrijës është i papërcaktuar.1080 

(275) Rexhep Sadriu (44-vjeçar, mashkull) 

334. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1081 Kufoma me etiketën “2Ba-169” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rexhep (Ukë) Sadria.1082 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Rexhep (Ukë) Sadrisë, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

është gjetur një plagë plumbi “në indin e butë të kokës, në një të pestën e pasme të zonës së anës së 

majtë” dhe një “në anën e djathtë të zonës pubike”.1083 Në certifikatën e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Rexhep (Ukë) 

Sadrisë kanë qenë “plagët me armë zjarri në kokë dhe barkun e poshtëm”.1084 

(276) Shaqir Sadriu (47-vjeçar, mashkull) 

335. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1085 Kufoma me etiketën “2Ba-229” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Shaqir (Muharem) Sadria.1086 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Shaqir (Muharem) Sadrisë, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të vertebrave, brinjëve dhe dy krahëve, si dhe gjurmë të 

                                                 
1079 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 793–
796. 
1080 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 242–244. 
1081 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1082 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1083 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 923–
927. 
1084 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 270–273. 
1085 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1086 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
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goditjes me mjete të forta.1087 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Shaqir (Muharem) Sadriut kanë qenë 

“plagët në kraharor të shkaktuara me armë zjarri”.1088 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Shaqir (Muharem) Sadrinë, e lëshuar nga Zyra për Persona të 

Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1089 

(277) Esat Sahiti (34-vjeçar, mashkull) 

336. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1090 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(278) Xhavit Salcaj (26-vjeçar, mashkull) 

337. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1091 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(279) Osman Salihaj (47-vjeçar, mashkull) 

338. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1092 Kufoma me etiketën “2Ba-63” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Osman (Jakup) Salihaj.1093 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Osman (Jakup) Salihajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

                                                 
1087 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1247–
1251. 
1088 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 377–380. 
1089 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 572. 
1090 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1091 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1092 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1093 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
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ndaj temperaturës së lartë.1094 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Osman (Jakup) Salihajt është i 

papërcaktuar.1095 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Osman (Jakup) 

Salihajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.1096 

(280) Bajram Salihu (50-vjeçar, mashkull) 

339. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1097 Kufoma me etiketën “2Ba-164” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajram (Malë) Salihu.1098 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Bajram (Malë) Salihut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë.1099 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Bajram (Malë) Salihut kanë qenë “lëndimet me armë zjarri në trung, 

krahun e djathtë, këmbën e djathtë”.1100 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Bajram (Malë) Salihun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1101 

(281) Nimon Salihu (49-vjeçar, mashkull) 

340. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1102 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

                                                 
1094 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 362–
365. 
1095 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 13–14. 
1096 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15. 
1097 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1098 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49 (e mbyllur me vulë). 
1099 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 896–
901. 
1100 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 325–326. 
1101 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 536–537. 
1102 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(282) Beqir Selmanaj (40-vjeçar, mashkull) 

341. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1103 Kufoma me etiketën “2Ba-39” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Beqir (Muharrem) Selmanaj.1104 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Beqir (Muharrem) Selmanajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një plumb në indin e butë “në nivelin e vijës 

kularthit të brinjës së pestë të majtë” dhe “cipa e deformuar e një plumbi në eshtrat e kokës, në 

nivelin e anës së majtë të shalës turke”.1105 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Beqir (Muharem) Selmanit ka qenë 

“goditja me armë zjarri në komblikun e djathtë”.1106 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza 

antropologjike përmbledhëse për Beqir (Muharrem) Selmanin, e lëshuar nga Zyra për Persona të 

Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1107 

(283) Nexhat Selmanaj (16-vjeçar, mashkull) 

342. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1108 Kufoma me etiketën “2Ba-67” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Nexhat (Beqir) Selmanaj.1109 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Nexhat (Beqir) Selmanajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, është gjetur një predhë metalike në “indin e butë në anën e 

                                                 
1103 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1104 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1105 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 235–
238. 
1106 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55–57. 
1107 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 581. 
1108 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1109 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
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djathtë të kafazit të kraharorit në nivelin e frakturës së brinjës së gjashtë”.1110 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Nexhat (Beqir) Selmanajt ka qenë “plaga në kokë, e shkaktuar me armë zjarri”.1111 

(284) Ali Selmani (54-vjeçar, mashkull) 

343. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1112 Kufoma me etiketën “2Ba-28” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ali (Sahit) Selmani.1113 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ali (Sahit) Selmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.1114 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i Ali (Sahit) Selmanit kanë qenë “lëndimet 

e shumëfishta të kokës, trungut dhe gjymtyrëve, të shkaktuara me armë zjarri”.1115 Kjo konfirmohet 

nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ali (Sahit) Selmanin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1116 

(285) Baki Selmani (26-vjeçar, mashkull) 

344. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1117 Kufoma me etiketën “2Ba-244” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Baki (Xhemë) Selmanit.1118 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Baki (Xhemë) Selmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

                                                 
1110 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 384–
388. 
1111 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 255–256. 
1112 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1113 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1114 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 174–
178. 
1115 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 322–323. 
1116 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 516–517. 
1117 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1119 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Baki (Xhemë) Selmanit kanë qenë tri plagë të kraharorit të shkaktuara me armë zjarri.1120 

Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Baki (Xhemë) Selmanin, e 

lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut.1121 

(286) Burim Selmani (19-vjeçar, mashkull) 

345. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1122 Kufoma me etiketën “2Ba–S–10” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Burim (Xhemë) Selmanit.1123 

(287) Jonuz Selmani (30-vjeçar, mashkull) 

346. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima është parë për herë të fundit më 29 prill 1999 në Mejë.1124 

Kufoma me etiketën “2Ba-121” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se është personi me 

emër Jonuz (Bajram) Selmani.1125 Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i 

Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Jonuz (Bajram) Selmanit, 

ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e 

fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1126 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Jonuz (Bajram) Selmanit ka qenë “goditja me armë zjarri në kraharor”.1127 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Jonuz (Bajram) Selmanin, e lëshuar 

                                                                                                                                                                    
1118 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1119 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: Autopsi: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
1345–1352. 
1120 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 184–185. 
1121 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 186. 
1122 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1123 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1124 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1125 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1126 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 658–
661. 
1127 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 200–202. 
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nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-

ut.1128 

(288) Sherif Selmani (66-vjeçar, mashkull) 

347. Kjo viktimë nuk është përfshirë në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. 

Për më tepër, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në lidhje me këtë viktimë të përfshirë në 

listë. 

(289) Shpend Selmani (20-vjeçar, mashkull) 

348. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1129 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(290) Ujkan Selmani (18-vjeçar, mashkull) 

349. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1130 Kufoma me etiketën “2Ba-32” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ujkan (Ali) Selmani.1131 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ujkan (Ali) Selmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1132 

Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Ujkan (Ali) Selmanit është i papërcaktuar.1133 

(291) Xhemë Selmani (65-vjeçar, mashkull) 

350. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
1128 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 591. 
1129 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1130 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1131 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1132 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 200–
203. 
1133 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42–44. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1134 Kufoma me etiketën “2Ba-243” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhemë (Isuf) Selmani.1135 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Xhemë (Isuf) Selmanit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, “është gjetur një 

predhë metalike në indin nënlëkuror të zonës së gjoksit të djathtë, në nivelin e hapësirës së dytë 

ndërbrinjore dhe vijës së mesme të kularthit”.1136 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Xhemë (Isuf) Selmanit kanë 

qenë “plagët e shumëfishta të kraharorit të shkaktuara me armë zjarri”.1137 

(292) Zenun Selmani (45-vjeçar, mashkull) 

351. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1138 Kufoma me etiketën “2Ba-215” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Zenun (Isuf) Selmani.1139 

(293) Demë Shala (29-vjeçar, mashkull) 

352. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1140 Kufoma me etiketën “2Ba-122” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Demë (Salih) Shala.1141 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Demë (Salih) Shalës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1142 

                                                 
1134 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1135 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1136 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1340–
1344. 
1137 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 396–401. 
1138 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1139 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së, dhjetor 2005), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 66 (e mbyllur me 
vulë). 
1140 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1141 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50 (e mbyllur me vulë). 
1142 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 662–
665. 
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Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Demë (Salih) Shalës është i papërcaktuar.1143 

(294) Agim Shehu (34-vjeçar, mashkull) dhe Ismet Shehu (30-vjeçar, 
mashkull) 

353. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2BA–157” dhe “2BA–86”) u janë vendosur 

viktimave me emra të ngjashëm: Ismet (Hasan) Shehu dhe Agim (Hasan) Shehu.1144 Të dy viktimat 

janë përfshirë si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur në Kosovë. Në 

listë theksohet se viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 

27 prill 1999. Lista i identifikon etiketat “2BA–086” dhe “2BA–157”, përkatësisht, si Agim (Hasan) 

Shehu dhe Ismet (Hasan) Shehu.1145 

354. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Ismet (Hasan) Shehut, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1146 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ismet (Hasan) Shehut ka qenë “lëndimi 

në kraharor, i shkaktuar me armë zjarri”.1147 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike 

përmbledhëse për Ismet (Hasan) Shehun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi 

Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1148 

355. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Agim (Hasan) Shehut, ndërsa theksohet se arsyeja për 

këtë është fakti se “është konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas 

vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes 

me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1149 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga 

Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i Agim (Hasan) 

                                                 
1143 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 203–205. 
1144 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52 (e mbyllur me vulë). 
1145 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1146 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 868–
871. 
1147 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 276–277. 
1148 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 278. 
1149 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 475–
480. 
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Shehut është “goditje e mundshme me armë zjarri në kraharor”.1150 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Agim (Hasan) Shehun, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1151 

(295) Ahmet Shehu (53-vjeçar, mashkull) 

356. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1152 Kufoma me etiketën “2Ba-239” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ahmet (Deli) Shehu.1153 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ahmet (Deli) Shehut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të kokës, brinjëve, vertebrave dhe kularthit të djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me 

mjete të forta.1154 Në certifikatën e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet se shkaku i vdekjes së Ahmet (Deli) Shehut ka qenë “plagë të shumëfishta me 

armë zjarri”.1155 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ahmet (Deli) 

Shehun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka qenë “lëndim me armë zjarri në kokë dhe 

kraharor”.1156 

(296) Bujar Shehu (18-vjeçar, mashkull) 

357. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1157 Kufoma me etiketën “2Ba-156” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bujar (Beqë) Shehu.1158 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Bujar (Beqë) Shehut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

                                                 
1150 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 259–260. 
1151 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 261. 
1152 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1153 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52 (e mbyllur me vulë). 
1154 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1319–
1323. 
1155 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 384–387. 
1156 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 570. 
1157 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1158 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52 (e mbyllur me vulë). 
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në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.1159 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Bujar (Beqë) Shehut ka qenë “lëndim me armë zjarri në pjesën e 

poshtme të barkut”.1160 

(297) Ismet Shehu (30-vjeçar, mashkull) 

358. Shih analizën numër 294, më lart. 

(298) Mehmet Shehu (25-vjeçar, mashkull) 

359. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1161 Kufoma me etiketën “2Ba-201” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Mehmet (Ramë) Shehu.1162 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Mehmet (Ramë) Shehut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës dhe vertebrave, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të 

forta. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë metalike në indin e butë në anën e majtë përpara 

vertebrës së parë në zonën e qafës”.1163 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Mehmet (Ramë) Shehut kanë qenë 

“lëndimet e shumëfishta në kokë, kraharor, krahun e majtë, të shkaktuara me armë zjarri”.1164 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Mehmet (Ramë) Shehun, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-

ut.1165 

(299) Ramë Shehu (44-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1159 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 863–
867. 
1160 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 256–259. 
1161 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1162 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52 (e mbyllur me vulë). 
1163 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1088–
1091. 
1164 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 310–311. 
1165 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 531–532. 
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360. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1166 Kufoma me etiketën “2Ba-02” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ramë (Hasan) Shehu.1167 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ramë (Hasan) Shehut, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.1168 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Ramë (Hasan) Shehut ka qenë “plagë në kokë, e shkaktuar me armë 

zjarri”.1169 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ramë (Hasan) 

Shehun, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.1170 

(300) Elvis Shoshi (19-vjeçar, mashkull) 

361. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1171 Kufoma me etiketën “2Ba-35” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Elvis (Miftar) Shoshi.1172 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Elvis (Miftar) Shoshit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë. 

Krahas këtyre, është gjetur një predhë “në indin nënlëkuror të anës së majtë anësore të kafazit të 

kraharorit, në nivelin e brinjës së pestë dhe të vijës sqetullore të përparme”.1173 Në certifikatën e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, përcaktohet se shkaku i 

vdekjes së Elvis (Miftar) Shoshit ka qenë “plagë të shumëfishta me armë zjarri”.1174 

                                                 
1166 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1167 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52 (e mbyllur me vulë). 
1168 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33–37. 
1169 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–3. 
1170 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 588. 
1171 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1172 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52 (e mbyllur me vulë). 
1173 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 218–
222. 
1174 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45–47. 
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(301) Naser Shoshi (25-vjeçar, mashkull) dhe Përparim Shoshi (21-vjeçar, 
mashkull) 

362. Dhoma vëren se dy etiketa të ndryshme (“2Ba–S–15” dhe “K2BA-S-15-2BA-S-16-2”) u janë 

vendosur viktimave me emra të ngjashëm: Përparim (Shaban) Shoshi dhe Naser (Shaban) Shoshi.1175 

Këto dy viktima janë përfshirë si persona të zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktimat bënin pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit në Mejë më 27 prill 1999. Ajo nuk i identifikon etiketat për këto viktima dhe nuk thotë se 

rastet e tyre janë mbyllur dhe se kufomat u janë kthyer familjeve.1176 Për rrjedhojë, Dhoma nuk është 

në gjendje të konstatojë se cilat kufomat janë të Përparim (Shaban) Shoshit dhe cilat të Naser 

(Shaban) Shoshit, dhe, kështu, nuk provohet që ndonjëri prej këtyre dy viktimave të jetë vrarë në 

Mejë më 27 prill 1999. 

(302) Përparim Shoshi (21-vjeçar, mashkull) 

363. Shih analizën numër 301, më lart. 

(303) Gani Smajli (41-vjeçar, mashkull) 

364. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1177 Kufoma me etiketën “2Ba-240” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gani (Ymer) Smajli.1178 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Gani (Ymer) Smajlit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1179 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga 

Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Gani (Ymer) 

Smajlit kanë qenë “lëndimet në kokë, trung (komblik të majtë) dhe krahun e majtë, shkaktuar me 

armë zjarri”.1180 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Gani (Ymer) 

                                                 
1175 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52 (e mbyllur me vulë). 
1176 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1177 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1178 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
1179 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1324–
1330. 
1180 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 287–288. 
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Smajlin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.1181 

(304) Filip Sokoli (45-vjeçar, mashkull) 

365. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1182 Kufoma me etiketën “2Ba-203” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Filip (Ibrahim) Sokoli.1183 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Filip (Ibrahim) Sokolit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, komblikut, këmbëve dhe krahëve, si dhe gjurmë të 

goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë. Krahas këtyre, “është gjetur 

një plumb i deformuar në indin e butë përpara vertebrës së parë lumbare”.1184 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i Filip 

(Ibrahim) Sokolit kanë qenë “lëndimet e shumëfishta të kokës, trungut, gjymtyrëve, të shkaktuara me 

armë zjarri”.1185 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Filip (Ibrahim) 

Sokolin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të 

Drejtësisë të UNMIK-ut.1186 

(305) Gjergj Sokoli (38-vjeçar, mashkull) 

366. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1187 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(306) Kastriot Sokoli (18-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1181 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 289. 
1182 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1183 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
1184 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1096–
1102. 
1185 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 316–317. 
1186 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 520–521. 
1187 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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367. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1188 Kufoma me etiketën “2Ba-147” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Kastriot (Pashk) Sokoli.1189 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Kastriot (Pashk) Sokolit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, fytyrës, vertebrave, brinjëve, shpatullës së majtë dhe 

dorës së majtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së 

lartë. Krahas këtyre, “është gjetur një predhë metalike në vertebrën e katërt lumbare”.1190 Certifikata 

e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Kastriot (Pashk) Sokolit kanë qenë “plagët në kokë dhe krahun e djathtë, të shkaktuara me 

armë zjarri”.1191 

(307) Krist Sokoli (30-vjeçar, mashkull) 

368. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1192 Kufoma me etiketën “2Ba-225” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Krist (Ibrahim) Sokoli.1193 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Krist (Ibrahim) Sokolit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, vertebrave dhe dorës së majtë, si dhe gjurmë të goditjes 

me mjete të forta. Krahas këtyre, në aktautopsi theksohet se është gjetur një predhë “përgjatë anës së 

majtë të shtyllës kurrizore në pjesën e qafës, midis vertebrës së gjashtë dhe të shtatë”.1194 Certifikata 

e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Krist (Ibrahim) Sokolit ka qenë “goditje me armë zjarri në kraharor”.1195 Kjo konfirmohet 

                                                 
1188 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1189 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
1190 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 814–
818. 
1191 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 245–248. 
1192 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1193 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
1194 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: Autopsi: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
1220–1225. 
1195 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 313–314. 
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nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Krist (Ibrahim) Sokolin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1196 

(308) Simon Sokoli (37-vjeçar, mashkull) 

369. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1197 Kufoma me etiketën “2Ba-177” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Simon (Ibrahim) Sokoli.1198 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Simon (Ibrahim) Sokolit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të brinjëve, shputës së djathtë dhe këmbës së majtë, dhe 

fraktura të kokës, trungut dhe ekstremiteteve që janë shkaktuar nga goditja me mjete të forta.1199 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Simon (Ibrahim) Sokolit ka qenë “goditja me armë zjarri në kraharor”.1200 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Simon (Ibrahim) Sokolin, e lëshuar 

nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-

ut.1201 

(309) Ismet Syla (48-vjeçar, mashkull) 

370. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1202 Kufoma me etiketën “2Ba-213” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ismet (Zenun) Syla.1203 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Ismet (Zenun) Sylës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave, brinjëve, këmbëve dhe krahëve, si dhe 

                                                 
1196 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 533. 
1197 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1198 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
1199 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 960–
964. 
1200 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 313–314. 
1201 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 547. 
1202 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1203 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
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gjurmë të goditjes me mjete të forta.1204 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ismet (Zenun) Sylës kanë qenë 

“lëndimet e shumëfishta të trungut, krahut të majtë, dhe të dyja këmbëve, të shkaktuara me armë 

zjarri”.1205 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Ismet (Zenun) Sylën, 

e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut. 1206 

(310) Rexhep Syla (77-vjeçar, mashkull) 

371. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1207 Kufoma me etiketën “2Ba-23” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rexhep (Avdi) Syla.1208 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Rexhep (Avdi) Sylës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është konstatuar 

se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta në kokë, trung dhe 

gjymtyrë, dhe të ekspozimit ndaj temperaturave të larta.1209 Në certifikatën e vdekjes e lëshuar nga 

Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së 

Rexhep (Avdi) Sylës është i papërcaktuar.1210 

(311) Bajram Sylaj (51-vjeçar, mashkull) 

372. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1211 Kufoma me etiketën “2Ba-66” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajram (Sali) Syla.1212 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Bajram (Sali) Sylës, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

                                                 
1204 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1157–
1161. 
1205 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 307–308. 
1206 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 554–555. 
1207 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1208 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
1209 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 150–
153. 
1210 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 28–30. 
1211 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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në fazë të avancuar të ndryshimit pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se mungon pjesa 

më e madhe e kokës dhe fytyrës, se ka fraktura të shumëfishta të vertebrave, brinjëve dhe dërrasës së 

kraharorit, si dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta.1213 

(312) Bajram Tahiraj (55-vjeçar, mashkull) 

373. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1214 Kufoma me etiketën “2Ba-142” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajram (Malë) Tahiraj.1215 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Bajram (Malë) Tahirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave të shkaktuara nga goditja me mjete të forta. 

Krahas këtyre, është gjetur një predhë në “indin e butë të hapësirës ndërbrinjore të pestë në anën e 

djathtë, në nivelin e vijës shpatullore... maja e së cilës është e drejtuar nga ana e sipërme e brinjës së 

gjashtë”.1216 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Bajram (Malë) Tahirajt është i 

papërcaktuar.1217 

(313) Halil Tahiraj (34-vjeçar, mashkull) 

374. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1218 Kufoma me etiketën “2Ba-50” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Halil (Myftar) Tahiraj.1219 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Halil (Myftar) Tahirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

                                                                                                                                                                    
1212 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53 (e mbyllur me vulë). 
1213 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 377–
383. 
1214 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1215 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
1216 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 789–
792. 
1217 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 239–241. 
1218 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1219 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
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aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1220 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Halil (Myftar) Tahirajt ka qenë “lëndim 

shkaktuar me armë zjarri”.1221 

(314) Isuf Tahiraj (63-vjeçar, mashkull) 

375. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1222 Kufoma me etiketën “2Ba-97” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Isuf (Tahir) Tahiraj.1223 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Isuf (Tahir) Tahirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.1224 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet gjithashtu se shkaku i vdekjes së Isuf (Tahir) Tahirajt është i papërcaktuar.1225 

(315) Osman Tahiraj (47-vjeçar, mashkull) 

376. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1226 Kufoma me etiketën “2Ba-141” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Osman (Tahir) Tahiraj.1227 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Osman (Tahir) Tahirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të eshtrave të shkaktuara nga goditja me mjete të forta.1228 

                                                 
1220 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 296–
299. 
1221 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 72–74. 
1222 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1223 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
1224 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 532–
535. 
1225 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 153–155. 
1226 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1227 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
1228 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 785-
788. 
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Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Osman (Tahir) Tahirajt ka qenë “lëndime të shkaktuara me armë zjarri”.1229 

(316) Ramadan Tahiraj (37-vjeçar, mashkull) 

377. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1230 Kufoma me etiketën “2Ba-182” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Ramadan (Tahir) Tahiraj.1231 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Ramadan (Tahir) Tahirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, brinjëve, vertebrave, krahëve dhe këmbës së majtë, 

si edhe “fraktura të shumëfishta të shkaktuara me anën jo të mprehtë të një mjeti mekanik”, si edhe 

ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1232 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Ramadan (Tahir) Tahirajt ka qenë 

“lëndim shkaktuar me armë zjarri”.1233 

(317) Rrustem Tahiraj (22-vjeçar, mashkull) 

378. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1234 Kufoma me etiketën “2Ba-228” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rrustem (Sadri) Tahiraj.1235 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Rrustem (Sadri) Tahirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave dhe brinjëve, si dhe gjurmë të goditjes 

me mjete të forta.1236 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

                                                 
1229 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 236–238. 
1230 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1231 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
1232 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 991–
995. 
1233 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 296–299. 
1234 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1235 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
1236 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1240–
1246. 
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Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Rrustem (Sadri) Tahirajt kanë qenë “goditjet me armë 

zjarri në kokë dhe kraharor”.1237 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Rrustem (Sadri) Tahirajn, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut, ku thuhet se vdekja ka ardhur si pasojë e dy goditjeve me 

armë zjarri në kokë dhe kraharor.1238 

(318) Selman Tahiraj (47-vjeçar, mashkull) 

379. Dhoma vëren se viktimës me emër Selman (Tafë) Tahiraj i janë vënë dy etiketa të ndryshme 

(“K–2BA196–K2” dhe “K2BA–196–K1–1”).1239 Viktima është përfshirë si person i zhdukur në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në 

një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1240 Dhoma është e 

mendimit se vendosja e dy etiketave Selman (Tafë) Tahirajt nuk vë në dyshim faktin se ai u vra në 

Mejë më 27 prill 1999. 

(319) Xhevdet Tahiraj (24-vjeçar, mashkull) 

380. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1241 Kufoma me etiketën “2Ba-179” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhevdet (Selman) Tahiraj.1242 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhevdet (Selman) Tahirajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të brinjëve, vertebrave, kularthi së djathtë, shpatullës së 

djathtë dhe eshtrës së krahut të djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, 

“është gjetur një predhë metalike pranë vertebrës së parë të qafës.”1243 Certifikata e vdekjes e lëshuar 

nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Xhevdet 

(Selman) Tahirajt ka qenë “lëndimi në kraharor, i shkaktuar me armë zjarri”.1244 Kjo konfirmohet nga 

                                                 
1237 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 283–284. 
1238 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 285–286. 
1239 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
1240 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1241 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1242 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54 (e mbyllur me vulë). 
1243 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 973–
981. 
1244 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 52–53. 
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aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Xhevdet (Selman) Tahirajn, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1245 

(320) Ukë Xhemajli (30-vjeçar, mashkull) dhe Shpend Xhemajli (21-
vjeçar, mashkull) 

381. Dhoma vëren se e njëjta etiketë, “2Ba–140”, u është vendosur dy viktimave: Ukë dhe 

Shepend (Osman) Xhemajli.1246 Të dy viktimat janë përfshirë si persona të zhdukur në listën e 

ZPZHML-së për personat e zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktimat bënin pjesë në një 

grup personash që u panë për herë të fundit në Mejë më 27 prill 1999. Ajo e identifikon etiketën 

“2Ba–140” si Ukë (Osmon) Xhemajli.1247 

382. Në aktautopsinë e përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të 

Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes së Ukë (Osmon) Xhemajlit, ndërsa theksohet se arsyeja 

për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, 

në aktautopsi theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. 

Krahas këtyre, “brinja e tetë e djathtë ka pasur fraktura të shumëfishta në vendin ku lidhet me 

shtyllën kurrizore, ndërsa indi i butë rrethues kishte marrë një ngjyrim të gjelbër dhe kishte një 

predhë të gjelbër në të”.1248 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor Mjekësor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes i Ukë (Osmon) Xhemajlit kanë qenë 

“plagët e shumëfishta në zonën e komblikut dhe barkut dhe në femurin e djathtë, të shkaktuara me 

armë zjarri”.1249 

383. Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në lidhje me Shpend (Osman) 

Xhemajlin, kështu që nuk bindet që mund të provohet se ai u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(321) Alban Xhemajli (19-vjeçar, mashkull) 

384. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
1245 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54. 
1246 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës 004/2005-ER nga muaji shtator 2005 përgatitur nga KNPZH-ja), dokumentacioni 
gjyqësor elektronik, f. 55. (e mbyllur me vulë). Dhoma vëren se P2559 i rendit dy emrat e parë për etiketën “2Ba–140”. 
1247 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1248 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 779–
784. 
1249 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 232–235. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1250 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(322) Hasan Xhemajli (64-vjeçar, mashkull) 

385. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1251 Kufoma me etiketën “2Ba-47” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hasan (Ramë) Xhemajlaj.1252 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Hasan (Ramë) Xhemajlajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, në 

aktautopsi theksohet se frakturat e dërrasës së kraharorit ka mundësi të jenë shkaktuar nga një 

predhë, si edhe është gjetur një predhë “në indin e butë në pjesën e majtë anësore të qafës”.1253 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Hasan (Ramë) Xhemajlajt kanë qenë “disa dëmtime në komblik dhe dërrasën e 

kraharorit, që përputhen me goditjet me plumba”.1254 

(323) Ilija Xhemajli (23-vjeçar, mashkull) 

386. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1255 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(324) Isa Xhemajli (55-vjeçar, mashkull) 

387. Dhoma vëren se viktimës me emrin Isa (Raman) Xhemajlaj i janë vendosur dy etiketa të 

ndryshme: “2Ba–S–16” dhe “K2BA–S–15–2Ba–S–16–3”.1256 Viktima është përfshirë si person i 

zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur në Kosovë. Në listë theksohet se viktima 

                                                 
1250 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1251 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1252 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55 (e mbyllur me vulë). 
1253 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 281–
285. 
1254 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 68–71. 
1255 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1256 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55 (e mbyllur me vulë). 
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bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1257 Dhoma 

është e mendimit se nga vendosja e dy etiketave Isa (Raman) Xhemajlit nuk vë në dyshim faktin se ai 

u vra në Mejë më 27 prill 1999. 

(325) Miftar Xhemajli (34-vjeçar, mashkull) 

388. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1258 Kufoma me etiketën “2Ba-57” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Miftar (Hasan) Xhemajlaj.1259 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Miftar (Hasan) Xhemajlajt, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim 

ndaj temperaturës së lartë.1260 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë, gjithashtu konstatohet se shkaku i vdekjes së Miftar (Hasan) Xhemajlajt 

është i papërcaktuar.1261 

(326) Muharrem Xhemajli (26-vjeçar, mashkull) 

389. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1262 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(327) Rifat Xhemajli (19-vjeçar, mashkull) 

390. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1263 Kufoma me etiketën “2Ba-133” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Rifat (Isa) Xhamajli.1264 Në aktautopsinë e përpiluar 

                                                 
1257 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1258 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1259 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55 (e mbyllur me vulë). 
1260 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 333–
337. 
1261 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 84–87. 
1262 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1263 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1264 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55 (e mbyllur me vulë). 
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nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Rifat (Isa) Xhamajli, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të vertebrave, brinjëve, këmbës së djathtë dhe krahut të djathtë, si dhe gjurmë të 

goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, ekzaminimi ka zbuluar se ka dy plagë të shkaktuara me 

armë zjarri në shpatullën e djathtë dhe një plagë të mundshme në kraharor.1265 Certifikata e vdekjes e 

lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së 

Rifat (Isa) Xhamajlajt kanë qenë “lëndimet me armë zjarri në kraharor dhe krahun e majtë”.1266 Kjo 

konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Rifat (Isa) Xhamajlajn, e lëshuar nga 

Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1267 

(328) Shkëlzen Xhemajli (20-vjeçar, mashkull) 

391. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1268 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova Mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(329) Shpend Xhemajli (21-vjeçar, mashkull) 

392. Shih analizën numër 320, më lart. 

(330) Xhemajl Xhemajli (46-vjeçar, mashkull) 

393. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1269 Kufoma me etiketën “2Ba-248” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhemaji (Ramë) Xhemajli.1270 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhemajl (Ramë) Xhemajlit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, në 

                                                 
1265 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 736–
741. 
1266 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 328–329. 
1267 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 500–501. 
1268 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1269 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1270 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55 (e mbyllur me vulë). 
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aktautopsi theksohet se është gjetur një predhë metalike “në indin e butë, mu nën lëkurë, në zonën e 

një të tretës së brendshme të kularthi së djathtë”.1271 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Xhemaji (Ramë) 

Xhemajlit kanë qenë “plagët e shumëfishta të pjesës së sipërme të kufomat, të shkaktuara me armë 

zjarri”.1272 

(331) Elez Ymeri (59-vjeçar, mashkull) 

394. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1273 Kufoma me etiketën “2Ba-95” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Elez (Tafë) Imeri.1274 Në aktautopsinë e përpiluar nga 

Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i vdekjes 

së Elez (Tafë) Imerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë. 

Krahas këtyre, “është gjetur në eshtrën e krahut të djathtë”.1275 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga 

Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Elez (Tafë) 

Imerit ka qenë “goditje me armë zjarri në kokë”.1276 

(332) Gani Ymeri (41-vjeçar, mashkull) 

395. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1277 Megjithatë, Dhoma vëren se nuk ka prova mjeko-ligjore në 

lidhje me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(333) Halit Ymeri (57-vjeçar, mashkull) 

396. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
1271 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1371-
1375. 
1272 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 430–433. 
1273 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1274 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34 (e mbyllur me vulë). 
1275 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 523–
526. 
1276 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 147–149. 
1277 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1278 Kufoma me etiketën “2Ba-99” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Halit (Mustafë) Imeri.1279 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Halit (Mustafë) Imerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës 

së lartë.1280 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë, gjithashtu konstatohet se shkaku i vdekjes së Halit (Mustafë) Ymerit është i 

papërcaktuar.1281 

(334) Hasan Ymeri (24-vjeçar, mashkull) 

397. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1282 Kufoma me etiketën “2Ba-60” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hasan (Halit) Imeri.1283 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hasan (Halit) Imerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.1284 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë 

përcakton se shkaku i vdekjes së Hasan (Halit) Imerit ka qenë “plaga në bark, e shkaktuar me armë 

zjarri”.1285 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Hasan (Halit) Imerin, 

e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të 

UNMIK-ut, ku thuhet se shkaku i vdekjes ka qenë “plagë e shkaktuar me armë zjarri në trung”.1286 

(335) Hysen Ymeri (mashkull, 18-vjeçar) 

398. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

                                                 
1278 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1279 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34 (e mbyllur me vulë). 
1280 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 540–
543. 
1281 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 159–161. 
1282 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1283 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33 (e mbyllur me vulë). 
1284 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 349–
354. 
1285 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 88–90. 
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në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1287 Kufoma me etiketën “2Ba-194” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hysen (Halit) Imeri.1288 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hysen (Halit) Imerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1289 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Hysen (Halit) Imerit 

kanë qenë “plagët e shumëfishta në kraharor, të shkaktuara me armë zjarri”.1290 Kjo konfirmohet nga 

aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Hysen (Halit) Imerin, e lëshuar nga Zyra për Persona 

të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1291 

(336) Musa Ymeri (36-vjeçar, mashkull) 

399. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1292 Kufoma me etiketën “2Ba-193” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Musa (Xhafer) Ymeri.1293 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Musa (Xhafer) Ymerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se 

mungon e gjithë koka dhe ka fraktura të shumëfishta dhe gjurmë goditjeje me mjete të forta dhe të 

ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.1294 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut 

Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, gjithashtu konstatohet se shkaku i vdekjes së Musa (Xhafer) 

Imerit është i papërcaktuar.1295 

(337) Xhafer Ymeri (68-vjeçar, mashkull) 

                                                                                                                                                                    
1286 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 587. 
1287 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1288 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33 (e mbyllur me vulë). 
1289 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1058–
1061. 
1290 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 317–321. 
1291 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 569. 
1292 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1293 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34 (e mbyllur me vulë). 
1294 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1055–
1057. 
1295 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 314–316. 
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400. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1296 Kufoma me etiketën “2Ba-153” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhafer (Musë) Ymeri.1297 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së “2Ba–153”, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet në fazë të 

avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1298 

Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet se shkaku i vdekjes së Xhafer (Musë) Ymerit ka qenë “plagë me armë zjarri në barkun e 

poshtëm”.1299 

(338) Zenel Ymeri (41-vjeçar, mashkull) 

401. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1300 Kufoma me etiketën “2Ba-87” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Zenel (Xhafer) Ymeri.1301 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Zenel (Xhafer) Ymerit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “është 

konstatuar se kufoma ndodhet në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në 

aktautopsi theksohet se mungon dora e majtë, ka fraktura të shumëfishta të kërcit tiroid, fyellit të 

këmbës së majtë, eshtrave të këmbëve dhe kularthi së djathtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të 

forta dhe të ekspozimit ndaj temperaturës së lartë.1302 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e 

Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, gjithashtu konstatohet se shkaku i vdekjes së Zenel 

(Xhafer) Ymerit është i papërcaktuar.1303 

(339) Bajram Zenuni (36-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1296 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1297 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33 (e mbyllur me vulë). 
1298 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 848–
851. 
1299 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 249–252. 
1300 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1301 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 34 (e mbyllur me vulë). 
1302 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 481–
484. 
1303 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 138–140. 
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402. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1304 Kufoma me etiketën “2Ba-131” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Bajram (Lahë) Zenuni.1305 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Bajram (Lahë) Zenunit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma 

ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka 

fraktura të shumëfishta të kraharorit dhe vertebrave, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1306 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Bajram (Lahë) Zenunit ka qenë “goditje me armë zjarri në kraharor”.1307 

(340) Xhevat Zenuni (43-vjeçar, mashkull) 

403. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1308 Kufoma me etiketën “2Ba-08” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Xhevat (Hazir) Zenuni.1309 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Xhevat (Hazir) Zenunit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhet në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta të kokës, vertebrave, kërcirit të këmbës së djathtë, femurëve, 

eshtrës së krahut të majtë, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe të ekspozimit ndaj 

temperaturës së lartë.1310 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të 

Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Xhevat (Hazir) Zenunit është “plagë në kokë, e shkaktuar 

me armë zjarri”.1311 

(341) Zenel Zenuni (42-vjeçar, mashkull) 

404. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
1304 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1305 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56 (e mbyllur me vulë). 
1306 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 724–
729. 
1307 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 216–219. 
1308 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1309 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56 (e mbyllur me vulë). 
1310 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 69–73. 
1311 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–9. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1312 Kufoma me etiketën “2Ba-41” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Zenel (Zeqë) Zenuni.1313 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Zenel (Zeqë) Zenunit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së 

lartë.1314 Në certifikatën e vdekjes, të lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë, 

konstatohet se shkaku i vdekjes së Zenel (Zeqë) Zenunit është i papërcaktuar.1315 Kjo konfirmohet 

nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për Zenel (Zeqë) Zenunin, e lëshuar nga Zyra për 

Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1316 

(342) Hasan Zeqiri (56-vjeçar, mashkull) 

405. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1317 Kufoma me etiketën “2Ba-210” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Hasan (Ramë) Zeqiri.1318 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Hasan (Ramë) Zeqirit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhej 

në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura 

të shumëfishta të kokës, komblikut, brinjëve, vertebrave, dorëzës dhe dy shpatullave, si dhe gjurmë të 

goditjes me mjete të forta.1319 Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e 

Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i vdekjes së Hasan (Ramë) Zeqirit është “plaga që 

përshkon qafën, e shkaktuar me armë zjarri”.1320 

(343) Arbër Zyberi (17-vjeçar, mashkull) 

406. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                 
1312 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1313 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56 (e mbyllur me vulë). 
1314 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 246–
253. 
1315 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 252–253. 
1316 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 254. 
1317 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1318 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56 (e mbyllur me vulë). 
1319 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1143–
1146. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1321 Kufoma me etiketën “2Ba-227” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Arbër (Selim) Zyberi.1322 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Arbër (Selim) Zyberit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta. Krahas këtyre, është gjetur një predhë dhe 

një plagë e shkaktuar me armë zjarri në “zonën e brinjës së dymbëdhjetë në anën e majtë”.1323 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Arbër (Selim) Zyberit ka qenë “plagë të kokës të shkaktuara me armë zjarri”.1324 

(344) Gani Zyberi (30-vjeçar, mashkull) 

407. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1325 Kufoma me etiketën “2Ba-124” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Gani (Sadri) Zyberi.1326 Në aktautopsinë e përpiluar 

nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet shkaku i 

vdekjes së Gani (Sadri) Zyberit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se “kufoma ndodhet 

në fazat e fundit të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi theksohet se ka fraktura të 

shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta dhe ekspozim ndaj temperaturës së lartë.1327 

Certifikata e vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se 

shkaku i vdekjes së Gani (Sadri) Zyberit ka qenë “lëndimi në kraharor, të shkaktuar me armë 

zjarri”.1328 

(345) Skënder Zyberi (30-vjeçar, mashkull) 

408. Viktima është përfshirë si person i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

në Kosovë. Në listë theksohet se viktima bënte pjesë në një grup personash që u panë për herë të 

                                                                                                                                                                    
1320 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 335–339. 
1321 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1322 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56 (e mbyllur me vulë). 
1323 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1235–
1239. 
1324 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 374–376. 
1325 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1326 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56 (e mbyllur me vulë). 
1327 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 674–
677. 
1328 P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 206–208. 
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fundit më 27 prill 1999 në Mejë.1329 Kufoma me etiketën “2Ba-59” është identifikuar përmes 

analizave të ADN-së se është personi me emër Skënder (Beqir) Zyberi.1330 Në aktautopsinë e 

përpiluar nga Instituti i Mjekësisë Ligjore i Fakultetit të Mjekësisë të Beogradit nuk përcaktohet 

shkaku i vdekjes së Skënder (Beqir) Zyberit, ndërsa theksohet se arsyeja për këtë është fakti se 

“kufoma ndodhej në fazë të avancuar të ndryshimeve pas vdekjes”. Megjithatë, në aktautopsi 

theksohet se ka fraktura të shumëfishta, si dhe gjurmë të goditjes me mjete të forta.1331 Certifikata e 

vdekjes e lëshuar nga Zyra e Mjekut Ligjor e Departamentit të Drejtësisë përcakton se shkaku i 

vdekjes së Skënder (Beqir) Zyberit ka qenë “goditja me armë zjarri në shpatullën e djathtë dhe 

parakrahun e djathtë”.1332 Kjo konfirmohet nga aktekspertiza antropologjike përmbledhëse për 

Skënder (Beqir) Zyberin, e lëshuar nga Zyra për Persona të Zhdukur dhe Mjekësi Ligjore e 

Departamentit të Drejtësisë të UNMIK-ut.1333 

B.   RAHOVEC 

 
409. Isuf Zhuniqi dëshmoi se i kontrolloi të gjithë emrat e përfshirë në aktekspertizën e Ekipit 

Mjekoligjor Britanik (Aktekspertiza e Zhvarrimit, përpiluar nga Dega e Luftës kundër Terrorizmit e 

Policisë Metropolitane, në lidhje me këqyrjen e vendit në Bellacërkë, numër BC001, të Kosovës)1334 

si persona të vrarë në Bellacërkë dhe i njohu të gjithë emrat si persona të vrarë më 26 mars 1999 në 

përroin e Bellajës.1335 

410. Gjatë dëshmisë së Sabri Popajt, Prokuroria ka theksuar se ai përmendet në aktekspertizën e 

Ekipit Mjekoligjor Britanik si një person që ka identifikuar 15 nga të vdekurit të përfshirë në 

aktekspertizë dhe ka dëshmuar se ata janë vrarë në Bellacërkë.1336 

1.   Viktimat e përfshira në Listën B të Aktakuzës (Bellacërkë) 

411. Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis provave dhe aktakuzës sa i takon mënyrës 

se si shkruhen emrat e disa prej viktimave të renditur në Listën B. Megjithatë, në shumicën e rasteve, 

                                                 
1329 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1330 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 56 (e mbyllur me vulë). 
1331 P942 (Dokumente për vendzhvarrimin e Batajnicës 02: aktautopsitë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 346–
348. 
1332 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 331–332. 
1333 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 512. 
1334 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). Ky dokument është pranuar si provë përmes dëshmitarit Sabri 
Popaj. 
1335 Isuf Zhuniqi, T. 410–4105 (27 shtator 2006). 
1336 Sabri Popaj, T. 5677 (1 nëntor 2006); P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 3–5. 
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këto mospërputhje janë kaq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në përfundimin se të 

dhënat përkatëse lidhen me viktimën e caktuar. 

(1) Abdullah Begaj (25-vjeçar, mashkull) 

412. Isuf Zhuniqi e identifikoi Abdullah Begajn si njërin prej personave të vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1337 Megjithatë, asnjë kufomë nuk është identifikuar si e tij; 

emri i tij nuk figuron në listën e aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik.1338 

(2) Murat Berisha (60-vjeçar, mashkull) 

413. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Murat Berishën si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1339 Dervish Berisha e identifikoi kufomën e të 

atit, Murat Berishës, me etiketë “JB-G/29/SR” (Zona 1) përmes veshjeve dhe fytyrës. Ekipi 

Mjekoligjor Britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme 

zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit 

mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1340 

(3) Fadil Gashi (46-vjeçar, mashkull) 

414. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Fadil Gashin si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1341 Qamile Gashi e identifikoi kufomën e të 

shoqit, Fadil Gashit, me etiketë “JB-G/32/SR” (Zona 1), përmes veshjeve. Ekipi mjeko-ligjor britanik 

e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi një plagë të 

shkaktuar me armë zjarri, e cila, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, i ka shkaktuar 

vdekjen viktimës.1342 

                                                 
1337 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5. 
1338 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). 
1339 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1340 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 63. 
1341 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1342 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 65–66. 
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(4) Musa Morina (65-vjeçar, mashkull) 

415. Isuf Zhuniqi e identifikoi Musa Morinën si njërin prej personave të vrarë në përroin e Bellajës 

në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1343 Megjithatë, asnjë kufomë nuk është identifikuar si e tij; emri i tij 

nuk figuron në listën e aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik.1344 

(5) Abdullah Popaj (18-vjeçar, mashkull) 

416. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Abdullah Popajn si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1345 Kufoma me etiketë “CAD/5/SR” (Zona 1) 

është identifikuar përmes veshjeve dhe fytyrës si Abdullah Popaj nga kushëriri i tij. Ekipi 

Mjekoligjor Britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme 

zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit 

mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1346 

(6) Agon Popaj (14-vjeçar, mashkull) 

417. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Agon Popajn, të birin e Sabri Popajt, si njërin prej 

personave të vrarë në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1347 Sabri Popaj e identifikoi 

kufomën e të birit, Agon Popaj, me etiketë “CAD/8/SR” (Zona 1), përmes veshjeve dhe fytyrës. 

Kufomës iu gjet edhe një shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e 

identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1348 

(7) Alban Popaj (21-vjeçar, mashkull) 

418. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Alban Popajn, nipin e Sabri Popajt, si njërin prej 

personave të vrarë në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1349 Megjithatë, asnjë 

                                                 
1343 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5. 
1344 Shih P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). 
1345 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 3; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1346 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 85–86. 
1347 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 1; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 5, 7. Shih gjithashtu 
Sabri Popaj, T. 5739 (2 nëntor 2006). 
1348 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 89–90. 
1349 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 2; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 5. 
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kufomë nuk është identifikuar si e tij; emri i tij nuk figuron në listën e aktekspertizës së ekipit mjeko-

ligjor britanik.1350 

(8) Bedrush Popaj (47-vjeçar, mashkull) 

419. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Bedrush Popajn si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1351 Kufoma me etiketë “CAD/6/SR” (Zona 1) 

është identifikuar nga kushëriri i tij përmes veshjeve dhe fytyrës si Bedrush Popaj. Ekipi mjeko-ligjor 

britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1352 

(9) Belul Popaj (14-vjeçar, mashkull) 

420. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Belul Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1353 Kufoma me etiketë “CAD/3/SR” (Zona 1) 

është identifikuar nga kushëriri i tij përmes veshjeve si Belul Popaj. Kufomës iu gjet edhe një shishe, 

e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një 

mashkulli të rritur. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, vdekja e viktimës është 

shkaktuar nga një goditje me armë zjarri në kokë.1354 

(10) Ethem Popaj (46-vjeçar, mashkull) 

421. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Ethem Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1355 Kufoma me etiketë “CAD/8/SR” (Zona 1) 

është identifikuar si Ethem Popaj nga kushëriri i tij përmes veshjeve dhe orës së dorës. Kufomës iu 

gjet edhe një shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi 

kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të 

shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë 

shkaktuar vdekjen e viktimës.1356 

                                                 
1350 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). 
1351 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 4; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1352 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 86–87. 
1353 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1354 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 84–85. 
1355 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto, të bëra përpara konfliktit, të personave 
të vrarë Bellacërkë), f. 6; 
1356 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 88–89. 
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(11) Hazer Popaj (77-vjeçar, mashkull) 

422. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Hazer Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1357 Kufomën e varrosën Sabri Popaj dhe Zenel 

Popaj.1358 Zenel Popaj e identifikoi kufomën me etiketë “JB-G/61/SR” (Zonë 7) si Hazer M. Popaj. 

Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e 

jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së 

ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1359 

(12) Hysni Popaj (37-vjeçar, mashkull) 

423. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Hysni Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1360 Megjithatë, asnjë kufomë nuk është 

identifikuar si e tij; emri i tij nuk figuron në listën e aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik.1361 

(13) Irfan Popaj (41-vjeçar, mashkull) 

424. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Irfan Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1362 Sabri Popaj dëshmoi se e gjeti kufomën e tij 

dhe e mori me mend se ai ishte njëri prej personave të vrarë nga MPB-ja kur kishte dëgjuar të shtënat 

në përroin e Bellajës, rreth pesë minuta pasi kishte parë vrasjen e grupit të madh të njerëzve.1363 

Kufomën e varrosën Sabri Popaj dhe Enver Popaj, vëllai i Irfan Popajt.1364 Enver Popaj e identifikoi 

kufomën me etiketë “JB-G/56/SR” (Zona 5) si të vëllain, Irfan Popajn. Ekipi Mjekoligjor Britanik e 

identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1365 

                                                 
1357 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 6 dhe P2446 (shtojcë e deklaratës së dëshmitarit, datë 5 qershor 2002); P94 (foto të personave të 
vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), f. 6; 
1358 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 6 dhe P2446 (shtojcë e deklaratës së 
dëshmitarit, datë 5 qershor 2002); P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, 
f. 45. 
1359 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 81–82. 
1360 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 5. 
1361 Shih P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). 
1362 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 7; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1363 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 8, T. 5661–5662, 5674 (1 nëntor 2006). 
1364 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7–8. 
1365 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 75–76. 
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(14) Isuf Popaj (76-vjeçar, mashkull) 

425. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Isuf Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1366 Kufomën e tij e varrosi Sabri Popaj.1367 

Kufoma me etiketë “CAD/13/SR” (Zona 2) është identifikuar si Isuf Popaj nga kushëriri i tij përmes 

veshjeve. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. 

Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas 

aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1368 

(15) Kreshnik Popaj (18-vjeçar, mashkull) 

426. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Kreshnik Popajn si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1369 Kufoma me etiketë “CAD/7/SR” (Zona 1) 

është identifikuar si Kreshnik Popaj nga kushëriri i tij përmes veshjeve dhe këpucëve. Kufomës iu 

gjet edhe një shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi Mjekoligjor Britanik e identifikoi 

kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të 

shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë 

shkaktuar vdekjen e viktimës.1370 

(16) Lindrit Popaj (18-vjeçar, mashkull) 

427. Isuf Zhuniqi e identifikoi Lindrit Popajn si njërin prej personave të vrarë në përroin e Bellajës 

në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1371 Megjithatë, asnjë kufomë nuk  është identifikuar si e tij; emri i 

tij nuk figuron në listën e aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik.1372 

(17) Mehmet Popaj (46-vjeçar, mashkull) 

428. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Mehmet Popajn si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1373 Kufomën e varrosi Sabri Popaj.1374 

                                                 
1366 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1367 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 6. Shih Sabri Popaj, T. 5673–5674 (1 nëntor 
2006); IC94 (fotografi e shënuar e Urës së Bellajës). 
1368 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 93–94. 
1369 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 8; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1370 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 87–88. 
1371 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. 
1372 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). 
1373 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 

152/28140 QUATER



 176 

Kufoma me etiketë “CAD/7/SR” (Zona 1) është identifikuar si Mehmet Popaj nga kushëriri i tij 

përmes veshjeve. Kufomës iu gjet edhe një shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-

ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi 

plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor 

britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1375 

(18) Mersel Popaj (53-vjeçar, mashkull) 

429. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Mersel Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1376 Kufoma me etiketë “CAD/2/SR” (Zona 1) 

është identifikuar si Mersel Popaj nga kushëriri i tij përmes veshjeve. Ekipi mjeko-ligjor britanik e 

identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1377 

(19) Nazmi Popaj (45-vjeçar, mashkull) 

430. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Nazmi Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1378 Kufoma me etiketë “CAD/12/SR” (Zona 1) 

është identifikuar si Nazmi Popaj nga i vëllai përmes veshjeve dhe fytyrës. Kufomës iu gjet edhe një 

shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i 

përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë 

zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e 

viktimës.1379 

                                                                                                                                                                    
1374 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 6. Shih Sabri Popaj, T. 5673–5674 (1 nëntor 
2006); IC94 (fotografi e shënuar e Urës së Bellajës). 
1375 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 94–95. 
1376 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1377 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 83–84. 
1378 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë të bëra 
përpara konfliktit), f. 9; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 5, 7, T. 5739 (2 nëntor 
2006). 
1379 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 92–93. 
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(20) Nisim Popaj (35-vjeçar, mashkull) 

431. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Nisim Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1380 Kufoma me etiketë “CAD/11/SR” (Zona 1) 

është identifikuar si Nesim Popaj nga i vëllai përmes veshjeve dhe fytyrës. Kufomës iu gjet edhe një 

shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i 

përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë 

zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e 

viktimës.1381 

(21) Rrustem Popaj (61-vjeçar, mashkull) 

432. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Rrustem Popajn si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1382 Megjithëse, emri “Popaj Rrustem” nuk del 

në deklaratën me shkrim të Isuf Zhuniqit, ku përmend emrat e personave që ka parë të vriten në 

fshatin e Bellacërkës, ka një fotografi të një presoni me emrin “Rrustem Halit Popaj” (61-vjeçar) mes 

fotografive të fshatarëve të Bellacërkës në P94 dhe Isuf Zhuniqi dëshmoi se ai i shqyrtoi këto 

fotografi dhe se të gjithë personat që janë në këto fotografi janë vrarë.1383 Elmi Popaj e identifikoi 

kufomën e ungjit, “Rusten” Popajt, me etiketë “JB-G/33/SR” (Zona 1), përmes veshjeve dhe orës së 

dorës. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja 

e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së 

ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1384 

(22) Sahid Popaj (40-vjeçar, mashkull) 

433. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Sahid Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1385 Kufoma me etiketë “CAD/4/SR” (Zona 1) 

është identifikuar si Sahit Popaj nga kushëriri i tij përmes veshjeve dhe dokumenteve. Kufomës iu 

gjet edhe një shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi 

kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të 

                                                 
1380 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 4; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 10; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7, T. 5739 (2 nëntor 
2006). 
1381 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 91–92. 
1382 Isuf Zhuniqi, T. 4104 (27 shtator 2006). P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), f. 11; 
Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1383 Isuf Zhuniqi, T. 4104 (27 shtator 2006). P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), f. 11; 
1384 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 66–67. 
1385 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
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shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë 

shkaktuar vdekjen e viktimës.1386 

(23) Sedat Popaj (47-vjeçar, mashkull) 

434. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Sedat Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1387 Sabri Popaj dëshmoi se e gjeti kufomën e tij 

dhe e mori me mend se ai ishte njëri prej personave të vrarë nga MPB-ja kur kishte dëgjuar të shtënat 

në përroin e Bellajës, rreth pesë minuta pasi kishte parë vrasjen e grupit të madh të njerëzve. 

Kufomën e kishin varrosur Sabri Popaj dhe Zenel Popaj.1388 Enver Popaj e identifikoi kufomën me 

etiketë “JB-G/55/SR” (Zona 5) si të vëllain, Sedat Popajn. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi 

kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të 

shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë 

shkaktuar vdekjen e viktimës.1389 

(24) Shëndet Popaj (17-vjeçar, mashkull) 

435. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Shëndet Popajn si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1390 Sabri Popaj e identifikoi kufomën e të birit, 

Shëndet Popajt, me etiketë “CAD/10/SR” (Zona 1), përmes veshjeve dhe fytyrës. Kufomës iu gjet 

edhe një shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën 

se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me 

armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, vdekja e viktimës është shkaktuar 

nga një goditje me armë zjarri në kokë.1391 

(25) Vehap Popaj (58-vjeçar, mashkull) 

436. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Vehap Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1392 Kufoma me etiketë “CAD/15/SR” (Zona 2) 

                                                 
1386 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 84–85. 
1387 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 12; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1388 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7–8, T. 5661–5662, 5674 (1 nëntor 2006), T. 
5750–5752 (2 nëntor 2006). 
1389 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 74–75. 
1390 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 4; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 13; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 4–5, 7, T. 5663 (1 
nëntor 2006). 
1391 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 90–91. 
1392 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
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është identifikuar si Vehap Popaj nga kushëriri i tij përmes veshjeve. Kufomës iu gjet edhe një 

shishe, e cila bënte të ditur identitetin e tij. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i 

përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë 

zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e 

viktimës.1393 

(26) Xhavit Popaj (32-vjeçar, mashkull) 

437. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Xhavit Popajn si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1394 Shyrete Popaj e identifikoi kufomën e të birit, 

Xhavit Popajt, me etiketë “JB-G/39/SR” (Zona 1), përmes veshjeve. Ekipi mjeko-ligjor britanik e 

identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1395 

(27) Familja e Xhemal Spahiut 

438. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj dëshmuan në sallën gjyqësore se panë vrasjen e familjes së 

Xhemal Spahiut nga MPB në lumin apo përroin e Bellajës më 26 mars 1999.1396 Megjithatë, në 

dëshminë e tyre ka disa mospërputhje: Isuf Zhuniqi dëshmoi se pa vrasjen e “të gjithë anëtarëve” të 

familjes së Xhemal Spahiut: Xhemal Spahiun, të shoqen, një grua tjetër dhe katër fëmijë të vegjël;1397 

Sabri Popaj dëshmoi se pa me sytë e tij vrasjen e “tetë” anëtarëve të familjes Spahiu, emrat e të 

cilëve nuk i dinte.1398 Dhoma do të shqyrtojë vetëm rastet e atyre anëtarëve të familjes Spahiu që janë 

renditur në Listën B, këtu. 

439. Në Listën e Vërtetimeve të Vdekjes, bashkëlidhur Dosjes Përfundimtare Gjyqësore, 

Prokuroria i ka lidhur emrat Marigona Spahiu, Iliriana Spahiu, Lirim Spahiu, Qamile Spahiu dhe 

Xhemal Spahiu me dëshminë e Isuf Zhuniqit, e cila jepet e përmbledhur në paragrafin e 

mësipërm.1399 Sidoqoftë, duhet theksuar se nuk ka dëshmi gjyqësore të drejtpërdrejtë e cila të tregojë 

se këta persona janë personat që Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj kanë parë tek janë vrarë në përroin e 

                                                 
1393 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 95–96. 
1394 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 6. Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1395 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 72–73. 
1396 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 3, T. 5655–5656 (1 nëntor 2006). 
1397 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. 
1398 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 4, T. 5655–5656 (1 nëntor 2006). 
1399 Dosja Gjyqësore Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Bellacërka), f. 5; Isuf 
Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. 
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Bellajës. Sikurse theksohet më lart, asnjëri prej dy dëshmitarëve nuk kanë dhënë emrat e anëtarëve të 

vrarë të familjes Spahiu. Përjashtim përbën vetëm Xhemal Spahiu. 

440. Në aktekspertizën e Ekipit Mjekoligjor Britanik raportohet se kishte 12 persona të varrosur në 

Zonën 6 të vendvarrimit BC001 pranë fshatit Bellacërkë. Këqyrja e këtyre trupave është bërë më 3 

korrik 1999. Në aktekspertizën e ekipit mjeko-ligjor britanik thuhet se të dymbëdhjetë kanë vdekur 

nga plagë të shkaktuara me armë zjarri të shpejtësisë së lartë. Shumica e lëndimeve në 12 kufomat 

ishin në kokë dhe/ose shpinë, ndërsa tre prej tyre kishin lëndime në kraharor.1400 Më vonë, kufomat e 

zhvarrosura është identifikuar nga Sahit Zhuniqi, i cili kishte varrosur, si Shlirim/Çlirim Zhuniqi, 

“Lumnig Zhuniqi”, Dardan Zhuniqi, Dhurata Zhuniqi, Dardanë Zhuniqi, Xhemal/Gjemal Spahiu, 

Qamile Spahiu, Fiqriq Spahiu, Iliriana Spahiu, Labinot Spahiu, Marigioni Spahiu, Lirim Spahiu.1401 

441. Provat mjeko-ligjore që përmban aktekspertiza e zhvarrimit i mbështesin dëshmitë gjyqësore 

të Isuf Zhuniqit dhe Sabri Popajt, sipas të cilave personat e renditur në aktekspertizën e zhvarrimit 

dhe që u përkasin familjeve Zhuniqi dhe Spahiu janë pikërisht personat që këta dy dëshmitarë kanë 

parë të vriten më 26 mars 1999 në përroin e Bellajës. Akti i zhvarrimit i identifikon viktimat dhe jep 

emrat e tyre dhe të dhëna të tjera përkatëse. Dhoma konstaton se, në bazë të dëshmisë gjyqësore të 

ofruar nga Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj dhe nga akti i zhvarrimit, për numrin e viktimave, moshën 

dhe gjininë e tyre dhe vendin ku janë varrosur dhe janë zhvarrosur më pas, mund të arrihet në 

përfundimin se Marigona, Iliriana, Lirimi dhe Labinoti kanë qenë katër fëmijët e familjes Spahiu që i 

kanë parë Isuf Zhuniqi (dhe Sabri Popaj) të vriten në kohën për të cilën bëhet fjalë. Dhoma vëren se 

emrat “Fiqriq Spahiu” dhe “Labinot Spahiu” nuk ndodhen në Listën B. Rrjedhimisht, këta emra 

trajtohen, më poshtë, në paragrafët 478-479. 

(a) Marigona Spahiu (10-vjeçare, femër) 

442. Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/72/SR” (Zona 6) si Marigona Spahiu. 

Kufomën e saj e kishte varrosur ai.1402 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufoma i 

një fëmije femër, afërsisht dhjetëvjeçare. Këqyrja e jashtme zbuloi një plagë në kraharor të shkaktuar 

me armë zjarri, e cila, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, i ka shkaktuar vdekjen 

viktimës.1403 

                                                 
1400 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 107. 
1401 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46–47. 
1402 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1403 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 105. 
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(b) Iliriana Spahiu (12-vjeçare, femër) 

443. Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/70/SR” (Zona 6) si Iliriana Spahiu. 

Kufomën e saj e kishte varrosur ai.1404 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën e 

një fëmije femër 12-vjeçare. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë 

zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, vdekja e viktimës është shkaktuar nga 

plaga që i është shkaktuar me armë zjarri në kraharor.1405 

(c) Lirim Spahiu (7-vjeçar, mashkull) 

444. Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/73/SR” (Zona 6) si Lirim Spahiu. 

Kufomën e tij e kishte varrosur ai.1406 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën e 

një fëmije mashkull, afërsisht shtatëvjeçar. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të 

shkaktuara me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, vdekja e viktimës 

është shkaktuar nga plaga që i është shkaktuar me armë zjarri në kraharor.1407 

(d) Qamile Spahiu (69-vjeçare, femër) 

445. Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/68/SR” (Zona 6) si Qamile Spahiu. 

Kufomën e saj e kishte varrosur ai.1408 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën 

një të  femër moshuar. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të 

cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1409 

(e) Xhemal Spahiu (70-vjeçar, mashkull) 

446. Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/66/SR” (Zona 6) si Xhemal Spahiu 

përmes fytyrës. Kufomën e tij e kishte varrosur ai.1410 Edhe Isuf Zhuniqi dëshmoi se Xhaml Spahiu u 

vra.1411 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si një mashkull të moshuar. Këqyrja e 

jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit 

                                                 
1404 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1405 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 104. 
1406 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1407 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 105–106. 
1408 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1409 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 102–103. 
1410 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1411 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. P2332 (transkript i Prokurori kundër 
Millosheviqit, Lënda Nr No. IT-02-54-T), T. 6455. 
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mjeko-ligjor britanik, vdekja e viktimës është shkaktuar nga plaga që i është shkaktuar me armë 

zjarri në qafë.1412 

(28) Familja e Çlirim Zhuniqit 

447. Isuf Zhuniqi tha se ka parë 13 veta të familjeve të Çlirim Zhuniqit dhe Xhemal Spahiut tek 

janë vrarë nga MPB në përroin e Bellajës më 26 mars 1999: tetë anëtarë të familjes së Çlirim 

Zhuniqit dhe pesë anëtarë të familjes së Xhemal Spahiut. Nga familja Zhuniqi ka parë të vriten këta 

persona: Çlirimi, e shoqja, e bija Dardana (8-vjeçare), i biri Dardani (6-vjeçar) dhe “një djalë tjetër” 

(4-vjeçar) emrin e të cilit nuk e dinte.1413 Ai tha se më vonë zbuloi se djali 2-vjeçar i Çlirimit i 

mbijetoi ekzekutimit.1414 

448. Sabri Popaj dëshmoi në sallë të gjyqit se ka parë te përroi, në kohën për të cilën bëhet fjalë, 

gjithsej 14 njerëz që i përkisnin familjes Zhuniqi dhe familjes Spahiu: gjashtë syresh i përkisnin 

familjes së Çlirim Zhuniqit dhe tetë persona i përkisnin familjes Spahiu. Nga familja Zhuniqi ka parë 

të vriten këta persona: babai Çlirimu, nëna Lumturia, dy vajza dhe dy djem.1415 Edhe Sabri Popaj ka 

dëgjuar se një djalë i vogël 2-vjeçar është gjetur gjallë në skenën e vrasjes që e kishte parë vetë.1416 

Në dëshminë e tij gjyqësore, ai tha se e quanin “Shkodran” dhe se i përkiste familjes së “Arsim 

Zhuniqit”.1417 

449. Sikurse thuhet më lart, akti i zhvarrimit identifikon pesë anëtarë të familjes së Çlirim Zhuniqit 

kufomat e të cilëve janë zhvarrosur në Zonën 6 të vendvarrimit BC001 dhe që janë identifikuar nga 

Sahit Zhuniqi: Shlirim/Çlirim Zhuniqi, Lumnig Zhuniqi, Dardan Zhuniqi, Dhurata Zhuniqi, Dardane 

Zhuniqi.1418 Krahas Çlirim Zhuniqit dhe bashkëshortes së tij, Isuf Zhuniqi ka parë tek janë vrarë djali 

i Çlirimit Dardani, e bija Dardana dhe “një djalë tjetër i tij”.1419 Nga ana tjetër, Sabri Popaj ka parë 

tek janë vrarë dy vajza dhe dy djem.1420 Në bazë të dëshmive gjyqësore të Isuf Zhuniqit dhe Sabri 

Popajt dhe në bazë të provave mjeko-ligjore që ofron akti i zhvarrimit dhe provat fotografike, Dhoma 

konstaton se mund të arrihet në përfundimin se Çlirim Zhuniqi, Lumnie Zhuniqi, Dardan Zhuniqi, 

Dhurata Zhuniqi dhe Dardanë Zhuniqi janë vrarë më 26 mars 1999, sikurse trajtohet më poshtë. 

                                                 
1412 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 101. 
1413 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. 
1414 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. P2332 (transkript i Prokurori kundër 
Millosheviqit, Lënda Nr No. IT-02-54-T), T. 6455. 
1415 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 3. 
1416 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 5. 
1417 Sabri Popaj, T. 5650 (1 nëntor 2006). 
1418 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46–47. 
1419 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. 
1420 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 3. 
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(a) Çlirim Zhuniqi (40-vjeçar, mashkull) 

450. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Çlirim Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1421 Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me 

etiketë ”JB-G/62/SR” si të vëllain, Shlirim Zhuniqin. Kufomën e tij e kishte varrosur ai.1422 Ekipi 

mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme 

zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor 

britanik, vdekja e viktimës është shkaktuar nga plagë të shumta me armë zjarri në shpinë.1423 

(b) Lumnie Zhuniqi (39-vjeçare, femër) 

451. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Lumnie Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1424 Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me 

etiketë ”JB-G/63/SR” (Zona 6) si “të motrën”, Lumnig Zhuniqin. Kufomën e saj e kishte varrosur 

ai.1425 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën e një femre të rritur. Këqyrja e 

jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit 

mjeko-ligjor britanik, vdekja e viktimës është shkaktuar nga plagë të shumta me armë zjarri në kokë 

dhe shpinë.1426 

(c) Dardan Zhuniqi (6-vjeçar, mashkull) 

452. Isuf Zhuniqi e identifikoi Dardan Zhuniqin si njërin prej personave që janë vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1427 Edhe Sabri Popaj dëshmoi në sallën gjyqësore se, mes 

anëtarëve të tjerë të familjes së Çlirim Zhuniqit, ka parë tek janë vrarë dy bijtë e tij.1428 Sahit Zhuniqi 

e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/64/SR” (Zona 6) si nipin e tij, Dardan Zhuniqin. Kufomën e 

tij e kishte varrosur ai.1429 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën e një fëmije 

                                                 
1421 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. P2332 (transkript i Prokurori kundër 
Millosheviqit, Lënda Nr No. IT-02-54-T), T. 6455; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), 
f. 18; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 3–4. 
1422 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1423 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 98–99. 
1424 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. P2332 (transkript i Prokurori kundër 
Millosheviqit, Lënda Nr No. IT-02-54-T), T. 6455; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), 
f. 18; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 3–4. 
1425 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1426 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 99. 
1427 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. P2332 (transkript i Prokurori kundër 
Millosheviqit, Lënda Nr No. IT-02-54-T), T. 6455; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), 
f. 20; 
1428 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 3–4. 
1429 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
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mashkull gjashtëvjeçar. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, 

të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1430 

(d) Dardane Zhuniqi (8-vjeçare, femër) 

453. Isuf Zhuniqi e identifikoi Dardane Zhuniqin si njërin prej personave që janë vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1431 Edhe Sabri Popaj dëshmoi në sallën gjyqësore se, mes 

anëtarëve të tjerë të familjes së Çlirim Zhuniqit, ka parë tek janë vrarë dy bijat e tij.1432 Sahit Zhuniqi 

e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/67/SR” (Zona 6) si mbesën e tij, Dardane Zhuniqin. 

Kufomën e saj e kishte varrosur ai.1433 Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën e 

një fëmije femër përafërsisht të moshës 6- ose 7-vjeçare. Këqyrja e jashtme zbuloi një plagë në kokë 

të shkaktuar me armë zjarri, e cila, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, ka shkaktuar 

vdekjen e viktimës.1434 

(e) Dhurata Zhuniqi (9-vjeçare, femër) 

454. Isuf Zhuniqi e identifikoi Dhurata Zhuniqin si njërin prej personave që janë vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1435 Megjithatë, emri i saj nuk është në deklaratën e 

dëshmitarit të Isuf Zhuniqit, ku identifikon personat që ka parë tek janë vrarë në Bellacërkë.1436 Edhe 

Sabri Popaj dëshmoi në sallën gjyqësore se, mes anëtarëve të tjerë të familjes së Çlirim Zhuniqit, ka 

parë tek janë vrarë dy bijat e tij.1437 Sahit Zhuniqi e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/65/SR” 

(Zona 6) si mbesën e tij, Dhurata Zhuniqin. Kufomën e saj e kishte varrosur ai.1438 Ekipi mjeko-ligjor 

britanik e identifikoi kufomën si kufomën e një fëmije femër përafërsisht të moshës 9- ose 10-

vjeçare. Këqyrja e jashtme zbuloi një plagë në pjesën e pasme të kokës të shkaktuar me armë zjarri, e 

cila, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, ka shkaktuar vdekjen e viktimës.1439 

Sidoqoftë, Dhoma vëren dhe e konsideron të rëndësishme që Dhurata Zhuniqi është përfshirë si një 

person mashkull katërvjeçar në Listën B të Aktakuzës, mirëpo gjykon se kjo nuk e prek konkluzionin 

se nëntëvjeçarja Dhurata Zhuniqi u vra gjatë incidentit në fjalë. 

                                                 
1430 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 100. 
1431 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 20; 
1432 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 3–4. 
1433 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1434 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 101–102. 
1435 Isuf Zhuniqi, T. 4104 (27 shtator 2006). P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), f. 19; 
1436 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. 
1437 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 3–4. 
1438 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47. 
1439 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 100–101. 
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(f) Abedin Zhuniqi (37-vjeçar, mashkull) 

455. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Abedin Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1440 Sari Zhuniqi e identifikoi kufomën e të 

vëllait, Abedin Zhuniqit, me etiketë “JB-G/28/SR” (Zona 1), përmes këpucëve dhe veshjeve. Ekipi 

mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme 

zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit 

mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1441 

(g) Agim Zhuniqi (51-vjeçar, mashkull) 

456. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Agim Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1442 Sabri Popaj dëshmoi se e gjeti kufomën e 

tij dhe e mori me mend se ai ishte njëri prej personave të vrarë nga MPB-ja kur kishte dëgjuar të 

shtënat në përroin e Bellajës, rreth pesë minuta pasi kishte parë vrasjen e grupit të madh të 

njerëzve.1443 Naim Zhuniqi e identifikoi kufomën e të atit, Agim Zhuniqit, me etiketë “JB-G/58/SR” 

(Zona 5), përmes fytyrës. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një 

mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të 

cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1444 

(h) Bajram Zhuniqi (51-vjeçar, mashkull) 

457. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Bajram Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1445 Bashkim Zhuniqi e identifikoi kufomën e 

kushëririt të tij, Bajram Zhuniqit, me etiketë “JBG/34/SR”, përmes veshjes. Ekipi mjeko-ligjor 

britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1446 

                                                 
1440 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto, të bëra përpara konfliktit, të personave 
të vrarë Bellacërkë), f. 14; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1441 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41, 61–62. 
1442 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto, të bëra përpara konfliktit, të personave 
të vrarë Bellacërkë), f. 15; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 8. 
1443 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 8. Shih gjithashtu Sabri Popaj, T. T. 5661–
5662, 5674 (1 nëntor 2006). 
1444 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45, 78–79. 
1445 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto, të bëra përpara konfliktit, të personave 
të vrarë Bellacërkë), f. 16; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1446 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42, 67–68. 
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(i) Bilal Zhuniqi (67-vjeçar, mashkull) 

458. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Bilal Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë në 

përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1447 Kufoma me etiketë “JBG/36/SR” është 

identifikuar përmes dokumenteve që i janë gjetur në xhep. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi 

kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të 

shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë 

shkaktuar vdekjen e viktimës.1448 

(j) Destan Zhuniqi (68-vjeçar, mashkull) 

459. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Destan Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1449 Hashim Zhuniqi e identifikoi kufomën e të 

atit, Destan Zhuniqit, me etiketë “JB-G/30/SR” (Zona 1), përmes veshjes, fytyrës dhe kufomat. Ekipi 

mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme 

zbuloi një plagë të shkaktuar me armë zjarri, e cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor 

britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1450 

(k) Eshref Zhuniqi (55-vjeçar, mashkull) 

460. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Eshref Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1451 Sabri Popaj e identifikoi kufomën e 

kushëririt të tij, Eshref Zhuniqit, me etiketë “CAD/1/SR” (Zona 1), përmes veshjes dhe dhëmbit të 

artë. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e 

jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së 

ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1452 

                                                 
1447 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 17; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1448 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42, 69–70. 
1449 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1450 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42, 63–64. 
1451 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 21; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1452 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 49, 82. 
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(l) Fatos Zhuniqi (42-vjeçar, mashkull) 

461. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Fatos Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1453 Rexhep Zhuniqi e identifikoi kufomën e 

kushëririt të tij, Fatos Zhuniqit, me etiketë “JB-G/41/SR” (Zona 1), përmes dhëmbëve dhe veshjes. 

Ekipi Mjekoligjor Britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e 

jashtme zbuloi një plagë në kraharor, të shkaktuar me armë zjarri, e cila, sipas aktekspertizës së 

Ekipit Mjekoligjor Britanik, i ka shkaktuar vdekjen viktimës.1454 

(m) Labinot Zhuniqi (16-vjeçar, mashkull) 

462. Sabri Zhuniqi e identifikoi Labinot Popajn si njërin prej personave të vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1455 Edhe Isuf Zhuniqi e identifikoi në njërën prej 

fotografive që përmban P94 si njërin prej personave të vrarë në përroin e Bellajës në Bellacërkë më 

26 mars 1999.1456 Megjithatë, emri i tij nuk është në deklaratën e dëshmitarit Isuf Zhuniqit, ku ai 

identifikon personat që ka parë tek janë vrarë në Bellacërkë.1457 Rexhep Zhuniqi e identifikoi 

kufomën e kushëririt të tij, Labinot Zhuniqit, me etiketë “JB-G/40SR” (Zona 1), përmes dhëmbëve 

dhe këpucëve. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. 

Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas 

aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1458 

(n) Hysni Zhuniqi (70-vjeçar, mashkull) 

463. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Hysni Zhuniqin si njërin prej personave që janë 

vrarë në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1459 Sabri Popaj dëshmoi se e gjeti 

kufomën e tij dhe e mori me mend se ai ishte njëri prej personave të vrarë nga MPB-ja kur kishte 

dëgjuar të shtënat në përroin e Bellajës, rreth pesë minuta pasi kishte parë vrasjen e grupit të madh të 

njerëzve.1460 Naser Zhuniqi e identifikoi kufomën e të atit, Hysni Sylejmon Zhuniqit, me etiketë “JB-

G/60SR”, përmes fytyrës. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një 

                                                 
1453 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 22; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1454 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42–43, 74. 
1455 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1456 Isuf Zhuniqi, T. 4104 (27 shtator 2006). P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të bëra përpara konfliktit), f. 23; 
1457 Shih Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; 
1458 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42, 73–74. 
1459 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 24; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7–8. 
1460 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 8, T. 5661–5662, 5674 (1 nëntor 2006). 
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mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të 

cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1461 

(o) Ibrahim Zhuniqi (68-vjeçar, mashkull) 

464. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Ibrahim Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1462 Shaip Zhuniqi e identifikoi kufomën e të 

atit, Ibrahim Zhuniqit, me etiketë “JB-G/31/SR” (Zona 1), përmes veshjes dhe fytyrës. Ekipi mjeko-

ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi 

plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor 

britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1463 

(p) Kasim Zhuniqi (33-vjeçar, mashkull) 

465. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Kasim Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1464 Rexhep Zhuniqi e identifikoi kufomën e të 

ungjit, Kasim Zhuniqit, me etiketë “JB-G/22/SR” (Zona 1), përmes fytyrës dhe veshjes. Ekipi mjeko-

ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi 

plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor 

britanik, shkaku i vdekjes së viktimës kanë qenë plagët e kraharorit të shkaktuara me armë zjarri.1465 

(q) Medi Zhuniqi (55-vjeçar, mashkull) 

466. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Medi Zhuniqin si njërin prej personave që janë 

vrarë në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1466 Sabri Popaj dëshmoi se e gjeti 

kufomën e tij dhe e mori me mend se ai ishte njëri prej personave të vrarë nga MPB-ja kur kishte 

dëgjuar të shtënat në përroin e Bellajës, rreth pesë minuta pasi kishte parë vrasjen e grupit të madh të 

njerëzve.1467 Iljaz Zhuniqi e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/57/SR” si të vëllain, Mehdi 

Zhuniqin. Kufomën e tij e kishte varrosur Iljaz Zhuniqi. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi 

kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të 

                                                 
1461 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45, 80–81. 
1462 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1463 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42, 64–65. 
1464 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1465 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41, 58. 
1466 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 8. 
1467 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 8, T. 5661–5662, 5674 (1 nëntor 2006). 
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shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik kanë shkaktuar 

vdekjen e viktimës.1468 

(r) Muhamet Zhuniqi (70-vjeçar, mashkull) 

467. Isuf Zhuniqi e identifikoi Muhamet Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1469 Megjithatë, asnjë kufomë nuk  është identifikuar si e tij; 

emri i tij nuk figuron në listën e aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik.1470 

(s) Muharrem Zhuniqi (30-vjeçar, mashkull) 

468. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Muharrem Zhuniqin si njërin prej personave të 

vrarë në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1471 Halit Zhuniqi e identifikoi kufomën e 

të kushëririt të parë, Muharrem Zhuniqit, me etiketë “JB-G/21/SR” (Zona 1), përmes fytyrës dhe 

veshjes. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. 

Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së 

ekipit mjeko-ligjor britanik, shkaku i vdekjes së viktimës ka qenë plaga në kraharor e shkaktuar me 

armë zjarri.1472 

(t) Qamil Zhuniqi (77-vjeçar, mashkull) 

469. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Qamil Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1473 Gani Fetoshi e identifikoi kufomën e të 

vjehrrit, Qamil Zhuniqi, me etiketë “JB-G/23/SR” (Zona 1), përmes kokës dhe veshjes. Ekipi mjeko-

ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi një 

plagë të shkaktuar me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, shkaku i 

vdekjes së viktimës ka qenë plaga në kraharor e shkaktuar me armë zjarri.1474 

                                                 
1468 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45, 77–78. 
1469 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5. 
1470 Shih P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). 
1471 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë në Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 25; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1472 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41, 57. 
1473 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë në Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 26; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1474 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41, 58–59. 
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(u) Qemal Zhuniqi (59-vjeçar, mashkull) 

470. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Qemal Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1475 Bashkim Zhuniqi e identifikoi kufomën e 

kushëririt të tij, Qemal Zhuniqit, me etiketë “JB-G/37/SR” (Zona 1), përmes veshjes. Ekipi mjeko-

ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi 

plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor 

britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1476 

(v) Reshit Zhuniqi (32-vjeçar, mashkull) 

471. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Reshit Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1477 Ilmije Zhuniqi e identifikoi kufomën e të 

birit, Reshit Zhuniqit, me etiketë “JB-G/38/SR” (Zona 1), përmes veshjes. Ekipi mjeko-ligjor britanik 

e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi një plagë në 

kraharor, të shkaktuar me armë zjarri, e cila, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, i ka 

shkaktuar vdekjen viktimës.1478 

(w) Shemsi Zhuniqi (52-vjeçar, mashkull) 

472. Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj e identifikuan Shemsi Zhuniqin si njërin prej personave të vrarë 

në përroin e Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1479 Servete Zhuniqi e identifikoi kufomën e 

kunatit të saj, Shemsi Zhuniqit, me etiketë “JB-G/35/SR” (Zona 1), përmes veshjes dhe mustaqeve. 

Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e 

jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së 

ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1480 

                                                 
1475 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë në Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 27; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1476 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42, 70–71. 
1477 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 7. 
1478 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42, 71–72. 
1479 Isuf Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 5; P94 (foto të personave të vrarë në Bellacërkë, të 
bëra përpara konfliktit), f. 28; Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1480 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 68–69. 
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2.   Viktimat e papërfshira në Listën B të Aktakuzës (Bellacërkë) 

(1) Hajrulla Begu ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull)  

473. Sabri Popaj dëshmoi se e gjeti kufomën e Hajrulla Begut dhe e mori me mend se ai ishte njëri 

prej personave të vrarë nga MPB-ja kur kishte dëgjuar të shtënat në përroin e Bellajës, rreth pesë 

minuta pasi kishte parë vrasjen e grupit të madh të njerëzve.1481 Met Begaj e identifikoi kufomën me 

etiketë “JB-G/59/SR” (Zona 5) si të vëllain, Hajrullah Halit Begaj. Ekipi mjeko-ligjor britanik e 

identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1482 

(2) Ardian Fetoshi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

474. Sabri Zhuniqi e identifikoi Ardian Fetoshin si njërin prej personave të vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1483 Baki Fetoshi e identifikoi kufomën e kushëririt të tij, 

Ardian Fetoshit, me etiketë “JB-G/24/SR” (Zona 1), përmes veshjes. Ekipi mjeko-ligjor britanik e 

identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi një plagë të 

shkaktuar me armë zjarri. Sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, nuk mund të 

përcaktohej me siguri shkaku i vdekjes së viktimës.1484 

(3) Fatmir Fetoshi (mashkull) 

475. Sabri Zhuniqi e identifikoi Fatmir Fetoshin si njërin prej personave të vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1485 Hamzi Fetoshi e identifikoi kufomën e të birit, Fatmir 

Fetoshit, me etiketë “JB-G/27/SR” (Zona 1), përmes veshjes dhe orës së dorës. Ekipi mjeko-ligjor 

britanik e identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1486 

                                                 
1481 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 8, T. 5661–5662, 5674 (1 nëntor 2006). 
1482 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 79–80. 
1483 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1484 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41, 59–60. 
1485 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1486 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41, 60–61. 

136/28140 QUATER



 192 

(4) Hysni Fetoshi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull)  

476. Sabri Zhuniqi e identifikoi Hysni Fetoshin si njërin prej personave të vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1487 Baki Fetoshi e identifikoi kufomën e kushëririt të tij, 

Hysni Fetoshit, me etiketë “JB-G/25/SR” (Zona 1), përmes veshjes. Ekipi mjeko-ligjor britanik e 

identifikoi kufomën se i përkiste një mashkulli të rritur. Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të 

shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, 

kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1488 

(5) Halim Fetoshi (66-vjeçar, mashkull) 

477. Sabri Zhuniqi e identifikoi Halim Fetoshin si njërin prej personave të vrarë në përroin e 

Bellajës në Bellacërkë, më 26 mars 1999.1489 Megjithatë, asnjë kufomë nuk  është identifikuar si e tij; 

emri i tij nuk figuron në listën e aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik.1490 

(6) Fiqriq Spahiu ([nuk ka të dhëna për moshën], femër) 

478. Në Listën e Vërtetimeve të Vdekjes, bashkëlidhur Dosjes Përfundimtare Gjyqësore, 

Prokuroria e ka lidhur emrin e Fiqriq Spahiut me dëshmitë e Isuf Zhuniqit dhe Sabri Popajt, në të 

cilën ata përshkruajnë se si e kanë parë vrasjen e familjes Spahiu.1491 Sidoqoftë, duhet theksuar se 

nuk ka dëshmi gjyqësore të drejtpërdrejtë se Fiqriq Spahiu ishte mes anëtarëve të familjes Spahiu që 

Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj kanë parë tek janë vrarë në përroin e Bellajës. Sahit Zhuniqi e 

identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/69/SR” (Zona 6) si Fiqriq Spahiu. Kufomën e saj e kishte 

varrosur ai. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën e një femre të pjekur. 

Këqyrja e jashtme zbuloi plagë të shumëfishta të shkaktuara me armë zjarri, të cilat, sipas 

aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, kanë shkaktuar vdekjen e viktimës.1492 

(7) Labinot Spahiu (4-vjeçar, mashkull) 

479. Në Listën e Vërtetimeve të Vdekjes, bashkëlidhur Dosjes Gjyqësore Përfundimtare, 

Prokuroria e ka lidhur emrin Fiqriq Spahiu me dëshmitë e Isuf Zhuniqit dhe Sabri Popajt, në të cilën 

                                                 
1487 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 7. 
1488 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41, 60. 
1489 Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 qershor 1999), f. 4, T. 5656 (1 nëntor 2006). 
1490 Shih P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën). 
1491 Dosja Gjyqësore Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Bellacërka), f. 9; Isuf 
Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 3. 
1492 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47, 103–104. 
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ata përshkruajnë se si e kanë parë vrasjen e familjes Spahiu.1493 Sidoqoftë, duhet theksuar se nuk ka 

dëshmi gjyqësore të drejtpërdrejtë e cila të tregojë se Labinot Spahiu ishte mes anëtarëve të familjes 

Spahiu që Isuf Zhuniqi dhe Sabri Popaj kanë parë tek janë vrarë në përroin e Bellajës. Sahit Zhuniqi 

e identifikoi kufomën me etiketë ”JB-G/71/SR” (Zona 1) si Labinot Spahiu. Kufomën e tij e kishte 

varrosur ai. Ekipi mjeko-ligjor britanik e identifikoi kufomën si kufomën e një fëmije mashkull, 

afërsisht 4-vjeçar. Këqyrja e jashtme zbuloi një plagë në kraharor, të shkaktuar me armë zjarri, e cila, 

sipas aktekspertizës së ekipit mjeko-ligjor britanik, i ka shkaktuar vdekjen viktimës.1494 

3.   Viktimat e përfshira në Listën C të Aktakuzës (Krushë e Vogël) 

480. Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës, në 

lidhje me shkrimin e emrave të disa prej viktimave të renditur në Listën C. Megjithatë, në shumicën e 

rasteve, këto mospërputhje janë kaq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në përfundimin se 

të dhënat përkatëse lidhen me një viktimë të caktuar. 

(1) Adem Asllani (68–70-vjeçar, mashkull) 

481. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Adem Asllanin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1495 

(2) Asim Asllani (34-vjeçar, mashkull) 

482. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Asim Asllanin si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1496 

(3) Feim Asllani (30–31-vjeçar, mashkull) 

483. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Feim Asllanin si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1497 

                                                 
1493 Dosja Gjyqësore Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Bellacërka), f. 9; Isuf 
Zhuniqi, P2331 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 maj 1999), f. 3. Sabri Popaj, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
14 qershor 1999), f. 3. 
1494 P97 (Aktekspertiza e zhvarrimit për Bellacërkën), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47, 105. 
1495 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1496 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1497 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
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(4) Muharrem Asllani (60–66-vjeçar, mashkull) 

484. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Muharrem Asllanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1498 

(5) Nexhat Asllani (27–31-vjeçar, mashkull) 

485. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Nexhat Asllanin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1499 

(6) Nisret Asllani (33-vjeçar, mashkull) 

486. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Nisret Asllanin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1500 

(7) Përparim Asllani (26-vjeçar, mashkull) 

487. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Përparim Asllanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1501 

(8) Bali Avdyli (70–72-vjeçar, mashkull) 

488. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Bali Avdylin si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1502 

(9) Enver Avdyli (28-vjeçar, mashkull) 

489. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Enver Avdylin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1503 

                                                 
1498 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4, T. 4374 (29 shtator 2006). 
1499 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1500 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1501 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1502 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1503 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
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(10) Ahmet Batusha (38–40-vjeçar, mashkull) 

490. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Ahmet Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1504 

(11) Amrush Batusha (32–35-vjeçar, mashkull) 

491. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Amrush Batushën si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1505 

(12) Asllan Batusha (46–47-vjeçar, mashkull) 

492. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Asllan Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1506 

(13) Avdi Batusha (45-vjeçar, mashkull) 

493. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Avdi Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1507 

(14) Bekim Batusha (16–22-vjeçar, mashkull) 

494. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Bekim Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1508 

(15) Beqir Batusha (68-vjeçar, mashkull) 

495. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Beqir Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1509 

                                                 
1504 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1505 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1506 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1507 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1508 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1509 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
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(16) Burim Batusha (18-vjeçar, mashkull) 

496. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Burim Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1510 

(17) Enver Batusha (19–22-vjeçar, mashkull) 

497. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Enver Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1511 

(18) Feim/Fehim Batusha (23-vjeçar, mashkull) 

498. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Feim Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1512 

(19) Mërgim Batusha (16-vjeçar, mashkull) 

499. Lutfi Ramadani e identifikoi Mërgim Batushën si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1513 

(20) Haxhi Batusha (28–29-vjeçar, mashkull) 

500. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Haxhi Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1514 

(21) Lirim Batusha (14–16-vjeçar, mashkull) 

501. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Lirim Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1515 

                                                 
1510 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1511 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1512 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1513 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2. 
1514 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1515 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
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(22) Milaim Batusha (32-vjeçar, mashkull) 

502. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Milaim Batushën si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1516 

(23) Muharrem Batusha (69–71-vjeçar, mashkull) 

503. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Muharrem Batushën si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1517 

(24) Njazi Batusha (35–39-vjeçar, mashkull) 

504. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Njazi Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1518 

(25) Osman Batusha (60–65-vjeçar, mashkull) 

505. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Osman Batushën si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1519 

(26) Sefer Batusha ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull)  

506. Dhoma vëren se Prokuroria i ka tërhequr akuzat në lidhje me Sefer Batushën, emri i të cilit 

është në Listën C të Aktakuzës.1520 

(27) Sejdi Batusha (68–70-vjeçar, mashkull) 

507. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Sejdi Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1521 

                                                 
1516 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1517 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1518 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1519 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1520 Mehmet Krasniqi, T. 4377 (29 shtator 2006), P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 7 mars 2002), f. 2; Dosja Gjyqësore 
Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Krusha e Vogël/Krusha e Madhe), f. 5; 
1521 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
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(28) Skifer Batusha (20–22-vjeçar, mashkull) 

508. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Skifter Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1522 

(29) Sulejman Batusha (46-vjeçar, mashkull) 

509. Mehmet Krasniqi e identifikoi Sulejman Batushën si njërin prej personave të vrarë në Krushë 

të Vogël më 26 mars 1999.1523 

(30) Zaim Batusha (45–50-vjeçar, mashkull) 

510. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Zaim Batushën si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1524 

(31) Abaz Hajdari (40–45-vjeçar, mashkull) 

511. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Abaz Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1525 

(32) Abedin Hajdari (15–17-vjeçar, mashkull) 

512. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Abedin Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1526 

(33) Halil Hajdari (42–50-vjeçar, mashkull) 

513. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Halil Hajdarin si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1527 

                                                 
1522 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1523 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 4. 
1524 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; 
1525 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1526 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1527 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
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(34) Halim Hajdari (68–70-vjeçar, mashkull) 

514. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Halim Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1528 

(35) Hysni Hajdari (20-vjeçar, mashkull) 

515. Mehmet Krasniqi e identifikoi Hysni Hajdarin si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999. Ai ishte qëlluar në pyll pasi ishte arratisur.1529 

(36) Marsel Hajdari (14–17-vjeçar, mashkull) 

516. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Marsel Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1530 

(37) Nazim Hajdari (29–33-vjeçar, mashkull) 

517. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Nazim Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1531 

(38) Qamil Hajdari (46–54-vjeçar, mashkull) 

518. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Qamil Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1532 

(39) Rasim Hajdari (25–26-vjeçar, mashkull) 

519. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Rasim Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1533 

                                                 
1528 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1529 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. 
1530 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1531 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1532 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1533 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
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(40) Sahit Hajdari (35–36-vjeçar, mashkull) 

520. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Sahit Hajdarin si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1534 

(41) Selajdin Hajdari (35–38-vjeçar, mashkull) 

521. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Selajdin Hajdarin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1535 

(42) Shani Hajdari (36–40-vjeçar, mashkull) 

522. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Shani Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1536 

(43) Vesel Hajdari (19–22-vjeçar, mashkull) 

523. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Vesel Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1537 

(44) Zenun Hajdari (27–28-vjeçar, mashkull) 

524. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Zenun Hajdarin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1538 

(45) Avdyl Limoni (35–45-vjeçar, mashkull) 

525. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Avdyl Limonin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1539 

                                                 
1534 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 3, 5; Lutfi Ramadani, T. 4296, 4299–4300, 4311–4312 (28 shtator 2006); P101 (foto e një karrigeje me 
rrota), f. 1. 
1535 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1536 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1537 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1538 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1539 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Lutfi Ramadani, T. 4299 (28 shtator 2006); Mehmet 
Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. 
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(46) Limon Limoni (69–70-vjeçar, mashkull) 

526. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Limon Limonin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1540 

(47) Luan Limoni (22-vjeçar, mashkull) 

527. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Luan Limonin si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1541 

(48) Nehbi Limoni (59–60-vjeçar, mashkull) 

528. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Nehbi Limonin si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1542 

(49) Afrim Ramadani (27–28-vjeçar, mashkull) 

529. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Afrim Ramadanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1543 

(50) Asllan Ramadani (33–34-vjeçar, mashkull) 

530. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Asllan Ramadanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1544 

(51) Bajram Ramadani (15-vjeçar, mashkull) 

531. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Bajram Ramadanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1545 

                                                 
1540 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1541 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1542 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1543 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4, Lutfi Ramadani, T. 4302 (28 shtator 2006). 
1544 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1545 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 
4 prill 1999), f. 4. Lutfi Ramadani, T. 4302 (28 shtator 2006). 
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(52) Sabit Ramadani (23-vjeçar, mashkull) 

532. Lutfi Ramadani e identifikoi Sabit Ramadanin si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1546 

(53) Hysen Ramadani (62–72-vjeçar, mashkull) 

533. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Hysen Ramadanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999. Megjithëse Lutfi Ramadani dëshmoi në 

sallë të gjyqit se Hysen Ramadanin e qëlluan “serbët”, ai pranoi se nuk e ka parë autorin e vrasjes.1547 

(54) Murat Ramadani (57–60-vjeçar, mashkull) 

534. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Murat Ramadani si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1548 

(55) Ramadan Ramadani (59–69-vjeçar, mashkull) 

535. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Ramdan Ramadanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1549 

(56) Selajdin Ramadani (27–31-vjeçar, mashkull) 

536. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Selajdin Ramadanin si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1550 

(57) Kadri Rashkaj (18-vjeçar, mashkull) 

537. Lutfi Ramadani e identifikoi Kadri Rashkën si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1551 Mehmet Krasniqi dëshmoi në sallë të gjyqit se, krahas Refki Rashkajt, 

                                                 
1546 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1547 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Lutfi Ramadani, T. 4290–4292, T. 4316 (28 shtator 2006). 
Lutfi Ramadani tha se Hysen Ramadani njihej edhe me emrin Hysen Kanjusha. Shih gjithashtu Mehmet Krasniqi, P2341 
(deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. IC67 (Shënim në foton ajrore të Krushës së Vogël). 
1548 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; Lutfi Ramadani, T. 4302 (28 shtator 2006). 
1549 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1550 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 4; Lutfi Ramadani, T. 4302 (28 shtator 2006). 
1551 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
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atë ditë janë vrarë edhe dy persona të tjerë, të moshës 16- dhe 18-vjeçare. Ka të ngjarë se njëri prej 

këtyre personave të identifikuar nga Mehmet Krasniqi të jetë Kadri Rashkaj, i moshës 18-vjeçare.1552 

(58) Demir Rashkaj (18-vjeçar, mashkull) 

538. Lutfi Ramadani e identifikoi Demir Nazmi Rashkajn si njëri prej personave të vrarë në rrugë 

ose në shtëpinë e tij në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1553 Mehmet Krasniqi dëshmoi në sallë të 

gjyqit se, krahas Refki Rashkajt, atë ditë janë vrarë edhe dy persona të tjerë, të moshës 16- dhe 18-

vjeçare. Ka të ngjarë se njëri prej këtyre personave të identifikuar nga Mehmet Krasniqi të jetë Demir 

Rashkaj, i moshës 18-vjeçare.1554 

(59) Refki Rashkaj (17-vjeçar, mashkull) 

539. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Refki Rashkajn si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1555 

(60) Adnan Shehu (19–20-vjeçar) 

540. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Adnan Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1556 

(61) Arben Shehu (20-vjeçar, mashkull) 

541. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Arben Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1557 

(62) Arif Shehu (35–36-vjeçar, mashkull) 

542. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Arif Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1558 

                                                 
1552 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. 
1553 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 4; Lutfi Ramadani, T. 4308–4310 (28 shtator 2008). 
1554 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. 
1555 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1556 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1557 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1558 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
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(63) Bekim Shehu (22–26-vjeçar, mashkull) 

543. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Bekim Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1559 

(64) Burim Shehu (19–23-vjeçar, mashkull) 

544. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Burim Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1560 

(65) Destan Shehu (68-vjeçar, mashkull) 

545. Mehmet Krasniqi e identifikoi Destan Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1561 

(66) Din Shehu (68-vjeçar, mashkull) 

546. Mehmet Krasniqi e identifikoi Din Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1562 

(67) Dritan Shehu (18–20-vjeçar, mashkull) 

547. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Dritan Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1563 

(68) Fadil Shehu (42–45-vjeçar, mashkull) 

548. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Fadil Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1564 

(69) Flamur Shehu (15–19-vjeçar, mashkull) 

549. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Flamur Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1565 

                                                 
1559 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1560 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1561 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. 
1562 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. 
1563 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
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(70) Emri nuk dihet, mbiemri: Shehu (i biri i Hazizit) (20-vjeçar, 
mashkull) 

550. Mehmet Krasniqi e identifikoi personin me emër të panjohur dhe mbiemër Shehu, i biri i 

Hazizit, si njërin prej personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1566 

(71) Emri nuk dihet, mbiemri: Shehu (i biri i Sinanit) (18-vjeçar, 
mashkull) 

551. Mehmet Krasniqi e identifikoi personin me emër të panjohur dhe mbiemër Shehu, i biri i 

Sinanit, si njërin prej personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1567 

(72) Haxhi Shehu (25–27-vjeçar, mashkull) 

552. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Haxhi Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1568 

(73) Haziz Shehu (42–48-vjeçar, mashkull) 

553. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Haziz Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1569 

(74) Ismail Shehu (68-vjeçar, mashkull) 

554. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Ismail Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1570 

(75) Ismet Shehu (40–55-vjeçar, mashkull) 

555. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Ismet Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1571 

                                                                                                                                                                    
1564 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1565 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1566 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 5. 
1567 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 6. 
1568 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1569 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1570 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
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(76) Mehmet Shehu (13–15-vjeçar, mashkull) 

556. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Mehmet Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1572 

(77) Mentor Shehu (16–18-vjeçar, mashkull) 

557. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Mentor Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1573 

(78) Myftar Shehu (42–44-vjeçar, mashkull) 

558. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Myftar Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1574 

(79) Nahit Shehu (15–18-vjeçar, mashkull) 

559. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Nahit Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1575 

(80) Nehat Shehu (20–22-vjeçar, mashkull) 

560. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Nehat Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1576 

(81) Nexhat Shehu (37–38-vjeçar, mashkull) 

561. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Nexhat Shyqri Shehun si njërin prej 

personave të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1577 Mehmet Krasniqi e përmend Nexhat 

                                                                                                                                                                    
1571 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1572 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1573 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1574 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1575 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1576 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1577 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 4; Lutfi Ramadani, T. 4308–4310 (28 shtator 2008); Mehmet 
Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 6. 

121/28140 QUATER



 207 

Shehun si njërin prej personave të vrarë në plevicë, ndërsa Lutfi Ramadani thotë se ai u vra në 

shtëpinë e tij. 

(82) Sahit Shehu (23–29-vjeçar, mashkull) 

562. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Sahit Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1578 

(83) Sali Shehu (44–55-vjeçar, mashkull) 

563. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Sali Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1579 Mehmet Krasniqi e rendit Sali Shehun si njërin prej 

personave të vrarë në plevicë, ndërsa Lutfi Ramadani thotë se ai u vra në shtëpinë e tij. 

(84) Sami Shehu (24-vjeçar, mashkull) 

564. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Sami Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1580 

(85) Sefer Shehu (44–47-vjeçar, mashkull) 

565. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Sefer Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1581 

(86) Shani Shehu (33–34-vjeçar, mashkull) 

566. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Shani Sheun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1582 

(87) Shefqet Shehu (37–38-vjeçar, mashkull) 

567. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Shefqet Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1583 

                                                 
1578 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1579 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 4; Lutfi Ramadani, T. 4308–4310 (28 shtator 2008); Mehmet 
Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 6. 
1580 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1581 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1582 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
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(88) Sinan Shehu (50–60-vjeçar, mashkull) 

568. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Sinan Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1584 

(89) Veli Shehu (28–29-vjeçar, mashkull) 

569. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Veli Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1585 

(90) Vesel Shehu (19–22-vjeçar, mashkull) 

570. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Vesel Shehun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1586 

(91) Xhafer Shehu (35–38-vjeçar, mashkull) 

571. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Xhafer Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1587 

(92) Xhavit Shehu (20–24-vjeçar, mashkull) 

572. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Xhavit Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1588 

(93) Xhelal Shehu (13-vjeçar, mashkull) 

573. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Xhelal Shehun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1589 

                                                                                                                                                                    
1583 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5, T. 4373–4374, 4396 (29 shtator 2006). 
1584 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1585 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1586 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1587 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
1588 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1589 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 5; 
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(94) Afrim Zylfiu (22–23-vjeçar, mashkull) 

574. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Afrim Zylfiun si njërin prej personave të 

vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1590 

(95) Xhelal Begu ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

575. Dhoma nuk ka dëgjuar asnjë dëshmi në sallë në lidhje me Xhelal Zylfiun dhe vëren se 

Prokuroria nuk ka përmendur asnjë provë Mjeko-ligjore konkrete në Listën e Vërtetimeve të 

Vdekjes, bashkëlidhur Dosjes Përfundimtare Gjyqësore.1591 

(96) Halim Zylfiu (60-vjeçar, mashkull) 

576. Mehmet Krasniqi e identifikoi Halim Zylfiun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1592 

(97) Hamdi Zylfiu (62-vjeçar, mashkull) 

577. Mehmet Krasniqi e identifikoi Hamdi Zylfiun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1593 

(98) Hamit Zylfiu (22-vjeçar, mashkull) 

578. Mehmet Krasniqi e identifikoi Hamit Sylfiun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1594 

(99) Hysen Zylfiu (50-vjeçar, mashkull) 

579. Mehmet Krasniqi e identifikoi Hysen Zylfiun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1595 

(100) Njazim Zylfiu (24–30-vjeçar, mashkull) 

580. Lutfi Ramadani dhe Mehmet Krasniqi e identifikuan Njazim Zylfiun si njërin prej personave 

të vrarë në Krushë të Vogël më 26 mars 1999.1596 

                                                 
1590 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1591 Dosja Gjyqësore Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Krusha e Vogël/Krusha e 
Madhe), f. 18; 
1592 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 6. 
1593 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 6. 
1594 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 6. 
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4.   Viktimat e papërfshira në Listën C të Aktakuzës (Krushë e Vogël) 

(1) Islam Batusha (40-vjeçar, mashkull) 

581. Lutfi Ramadani e identifikoi Islam Batushën si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1597 

(2) Sylë Batusha (43-vjeçar, mashkull) 

582. Lutfi Ramadani e identifikoi Sylë Batushën si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1598 

(3) Visar Batusha (15-vjeçar, mashkull) 

583. Lutfi Ramadani e identifikoi Visar Batushën si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1599 

(4) Mehmet Berisha (70-vjeçar, mashkull) 

584. Lutfi Ramadani e identifikoi Mehmet Berishën si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1600 

(5) Isni Hajdari ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

585. Lutfi Ramadani e identifikoi Isni Hajdarin si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1601 

(6) Anton Prenkaj (43-vjeçar, mashkull) 

586. Lutfi Ramadani e identifikoi Anton Prenkajn si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1602 

                                                                                                                                                                    
1595 Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 prill 1999), f. 6. 
1596 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3; Mehmet Krasniqi, P2341 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 
prill 1999), f. 6; 
1597 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2. 
1598 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2. 
1599 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2. 
1600 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1601 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1602 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
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(7) Nikollë Prenkaj (46-vjeçar, mashkull) 

587. Lutfi Ramadani e identifikoi Nikollë Prenkajn si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1603 

(8) Halim Qollaku (57-vjeçar, mashkull) 

588. Lutfi Ramadani e identifikoi Halim Qollakun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1604 

(9) Hamdi Qollaku (67-vjeçar, mashkull) 

589. Lutfi Ramadani e identifikoi Hamdi Qollakun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1605 

(10) Hamit Qollaku (20-vjeçar, mashkull) 

590. Lutfi Ramadani e identifikoi Hamit Qollakun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1606 

(11) Xhelal Qollaku (16-vjeçar, mashkull) 

591. Lutfi Ramadani e identifikoi Xhelal Qollakun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1607 

(12) Ajvaz Shehu (15-vjeçar, mashkull) 

592. Lutfi Ramadani e identifikoi Ajvaz Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1608 

(13) Kujtim Shehu (15-vjeçar, mashkull) 

593. Lutfi Ramadani e identifikoi Kujtim Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1609 

                                                 
1603 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1604 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1605 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1606 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1607 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1608 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1. 
1609 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 2. 
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(14) Nuredin Shehu (70-vjeçar, mashkull) 

594. Lutfi Ramadani e identifikoi Nuredin Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1610 

(15) Selami Shehu (23-vjeçar, mashkull) 

595. Lutfi Ramadani e identifikoi Selami Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1611 

(16) Shefqet Shehu (65-vjeçar, mashkull) 

596. Lutfi Ramadani e identifikoi Shefqet Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1612 

(17) Visar Shehu (19-vjeçar, mashkull) 

597. Lutfi Ramadani e identifikoi Visar Shehun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1613 

(18) Cenë Zylfiu (67-vjeçar, mashkull) 

598. Lutfi Ramadani e identifikoi Cenë Zylfiun si njërin prej personave të vrarë në Krushë të 

Vogël më 26 mars 1999.1614 

(19) Liman Hajdari ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull)  

599. Lutfi Ramadani dëshmoi në sallë të gjyqit se Liman Hajdari ishte njëri prej burrave të 

paralizuar që i çuan në plevicë në Krushë të Vogël.1615 Megjithatë, nuk ka prova të tjera që ta 

mbështesin këtë pohim. 

                                                 
1610 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1. 
1611 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1. 
1612 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1. 
1613 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 1. 
1614 P2357 (Lista e emrave që ka dhënë Lutfi Ramadani), f. 3. 
1615 Lutfi Ramadani, T. 4296, 4299 (28 shtator 2006); 
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C.   SUHAREKË 

1.   Viktimat e përfshira në Listën D të Aktakuzës (Suharekë) 

600. Pasi analizoi aktekspertizat e ndryshme mjeko-ligjore, si edhe dëshminë në sallë të gjyqit të 

dëshmitarëve të përmendur më lart, Dhoma rendit më vete provat mjeko-ligjore që ka në dispozicion 

në lidhje me secilën viktimë të renditur në Listën D të Aktakuzës, si edhe në lidhje me dy viktima të 

papërfshira në Listë. Më tej, Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis provave mjeko-

ligjore dhe Aktakuzës, sa i takon shkrimit të emrave të disa prej këtyre viktimave. Megjithatë, në 

shumicën e rasteve, këto mospërputhje janë kaq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në 

përfundim se të dhënat përkatëse lidhen me viktimën e caktuar. 

(1) Afrim Berisha (24-vjeçar, mashkull) 

601. Përmes analizave të ADN-së, Antonio Alonso e identifikoi kufomën me etiketë “Ba–09” si të 

personit me emër Afrim Berisha.1616 Dushan Dunjiqi dhe ekipi i tij kanë kryer autopsinë e kufomës 

me etiketë “Ba–09”. Për shkak të kalbëzimit të avancuar, ekipi nuk ishte në gjendje të përcaktonte 

shkakun e vdekjes, por vërente se disa pjesë të kufomat qenë ekspozuar ndaj temperaturës së lartë.1617 

Bashkë me kufomën janë gjetur edhe disa sende personale.1618 Afrim Berisha është renditur nga 

Hysni Berisha si njëri prej personave të zhdukur apo të vrarë në Suharekë më 26 mars 19991619 dhe 

është përfshirë edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1620 

(2) Altin Berisha (11-vjeçar, mashkull) 

602. Shyrete Berisha e përmendi emrin e të birit, Altin Berishës, si njërin prej personave të vrarë 

në piceri në Suharekë më 26 mars 1999.1621 Krahas kësaj, lista e personave të zhdukur nga Suhareka, 

e përgatitur nga Hysni Berisha, e përfshin emrin e Altinit, 1622 dhe ky emër ndodhet edhe në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur.1623 

                                                 
1616 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 7–8. 
1617 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
11–14. 
1618 P139 (Fotografi të sendeve identifikuese të Afrim Berishës); P140 (Indeks i fotografive të sendeve identifikuese të 
Afrim Berishës). 
1619 Hysni Berisha, T. 4010–4015 (26 shtator 2006); P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 8–9; P133 
(Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në poligon), f. 2 (KRA/1056 tregon një çizme të 
Afrim Berishës); P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1620 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1621 Shyrete Berisha, T. 3869–3871 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1622 Hysni Berisha, T. 4021–4023 (26 shtator 2006); P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 8; P2351 
(Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999). 
1623 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(3) Arta Berisha (18-vjeçare, femër), Hanumsha Berisha (9-vjeçare, 
femër), Merita Berisha (10-vjeçare, femër) dhe Zana Berisha (13-
vjeçare, femër), bijat e Hamdi Berishës 

603. Përmes analizës së ADN-së, Alonso i identifikoi pjesët e kufomës me etiketa “Ba–13”, “Ba-

23” dhe “Ba–54”, si të vajzës biologjike të Hamdi Berishës.1624 Hamdi Berisha kishte katër vajza, të 

quajtura Arta, Zana, Merita dhe Hanumsha, emrat e të cilave janë të gjitha të përfshira në Listë.1625 

Raporti i KNPZH-së i identifikon pjesët e kufomave me etiketë “Ba–13” dhe “Ba–23” si pjesë që ka 

të ngjarë t’i përkasin njërës prej katër vajzave, por nuk i përmend fare kufomën me etiketë “Ba–

54”.1626 Kufoma me etiketë “Ba–54” është këqyrur më parë nga Dunjiqi dhe ekipi i tij, mirëpo 

shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej për shkak të fazës së avancuar të kalbëzimit.1627 E njëjta 

ka ndodhur me kufomën me etiketë “Ba–13”, e cila i përket një femre me moshë përafërsisht 13- ose 

14-vjeçare, megjithëse kishte indikacione se disa prej frakturave të eshtrave të jenë shkaktuar me 

armë zjarri ose nga shpërthimi.1628 Sa i takon kufomës me etiketë “Ba–23”, ekipi i Dunjiqit konstatoi 

se i përket një të miture 13- deri 15-vjeçare, mirëpo nuk mund të përcaktohej shkaku i vdekjes.1629 

604. Të katër vajzat janë të renditura në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1630 Krahas 

këtyre, Shyrete Berisha ka dëshmuar, duke e dhënë vendndodhjen e dy vajzave të Hamdi Berishës në 

piceri më 26 mars 1999, mirëpo nuk mund t’i përcaktonte emrat e këtyre dy vajzave.1631 

605. Dhoma vëren se nuk është në gjendje të shpjegojë se përse KNPZH-ja nuk e përmend 

kufomën me etiketë “Ba–54”. Megjithatë, duke qenë se të katër vajzat janë zhdukur nga Suhareka 

qysh prej datës 26 mars dhe duke qenë se Shyrete Berishës i kujtohet se i ka parë dy prej vajzave të 

Hamdiut në piceri atë ditë, Dhoma është e mendimit se kjo mospërputhje nuk e prek përfundimin e 

prerë të saj se të katër vajzat janë vrarë në Suharekë. 

(4) Avdi Berisha (43-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1624 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 8. 
1625 P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1626 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 20. 
1627 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
58–60. 
1628 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
110-113. 
1629 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
149–151. 
1630 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1631 Shyrete Berisha, T. 3869–3873, 3904–3906 (25 shtator 2006); P2344 (Fotografi të disa prej viktimave të pranishme 
në piceri); P125 (Fotografi të viktimave të Suharekës), f. 17; P2346 (trungu i familjes Berisha). 
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606. Shyrete Berisha e identifikoi Avdi Berishën si njërin prej burrave të pranishëm në piceri më 

26 mars 1999.1632 Lista e Hysni Berishës të personave të zhdukur e përmban emrin e Avdi 

Berishës,1633 dhe ky emër është edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1634 

(5) Besim Berisha (26-vjeçar, mashkull) 

607. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Besim Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1635 Përmes analizave të ADN-së, Alonso i identifikoi pjesët e kufomës me etiketë “Ba–21a” 

dhe “Ba–28b” se i përkasin Besim Berishës.1636 Raporti i KNPZH-së i identifikon pjesët e kufomës 

me etiketë “Ba–21a” dhe “Ba–28b” se i përkasin ose Besim Berishës ose vëllait të tij, Hajdin 

Berishës.1637 Dhoma nuk është në gjendje të shpjegojë këtë mospërputhje midis dy aktekspertizave. 

Megjithatë, duke qenë se Shyrete Berisha i ka identifikuar të dy personat, Hajdin dhe Besim Berisha, 

si persona të pranishëm në piceri më 26 mars, Dhoma është e mendimit se kjo mospërputhje nuk e 

prek përfundimin e prerë të saj se të dy vëllezërit janë vrarë në Suharekë. 

608. Dunjiqi dhe ekipi i tij kanë bërë autopsinë e pjesëve të kufomës me etiketë “Ba–21a”1638 dhe 

“Ba–28b”1639, mirëpo nuk mund ta përcaktonin shkakun e vdekjes. Raporti i ZPZHML-së përmban 

analizën e autopsisë për kufomën me etiketë “Ba–28”, e cila përfshin edhe mostrën “B1–28b”, dhe 

tregon se nuk mund të përcaktohej shkaku i vdekjes.1640 Besim Berisha është përfshirë në listën e 

Hysni Berishës dhe në listën e ZPZHML-së, si njëri prej personave që janë zhdukur më 26 mars 

1999.1641 

(6) Bujar Berisha (40-vjeçar, mashkull) 

609. Shyrete Berisha dha dëshmi të gjerë për mënyrën me të cilën u vra Bujar Berisha më 26 mars 

1999.1642 Hysni Berisha e identifikoi varrin e Bujar Berishës në varrezën e Suharekës.1643 Dhe, në 

                                                 
1632 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3899–3900 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1633 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1634 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1635 Shyrete Berisha, T. 3869–3871 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1636 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 6–7. 
1637 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 21; P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së, dhjetor 2005) (e 
mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1638 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
139–142; P181 (Aktautopsi për Ba–21a dhe Ba–28b). 
1639 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
161–163; P181 (Aktautopsi për Ba–21a dhe Ba–28b). 
1640 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 387. 
1641 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2; P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-
së). 
1642 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3891–3894 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
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fund, Halit Berisha dha dëshmi gjyqësore për një bisede telefonike që ka bërë me të vëllain, Jashar 

Berishën, më 26 mars 1999 dhe për faktin se ky i fundit i kishte thënë se Bujar Berisha ishte 

vrarë.1644 

(7) Dafina Berisha (15-vjeçare, femër) 

610. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Dafina Berisha ishte e pranishme në piceri më 26 mars 

1999.1645 Dafina Berisha është e renditur edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1646 

si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1647 

(8) Dorentina Berisha (4-vjeçare, femër) 

611. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Dorentina Berisha ishte e pranishme në shtëpinë e Vesel 

Berishës më 26 mars 1999.1648 Dorentina Berisha është e përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të 

personave të zhdukur,1649 si dhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1650 

(9) Drilon Berisha (13-vjeçar, mashkull) 

612. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Drilon Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1651 Përmes analizave të ADN-së, Alonso i identifikoi kufomën me etiketë “Ba–40” se i përket 

Drilon Berishës.1652 Raporti i KNPZH-së e identifikon kufomën me etiketë “Ba–40” si të Drilon 

Berishës.1653 Dunjiqi dhe ekipi i tij bënë autopsinë e kufomës me etiketë “Ba–40” dhe konstatuan se i 

përkisnin një të mituri mashkull me moshë përafërsisht 12- deri në 14-vjeçare. Mirëpo, ata nuk qenë 

në gjendje të përcaktonin shkakun e vdekjes.1654 Raporti i ZPZHML-së përmban analizën e autopsisë 

së kufomës me etiketë “Ba–40” dhe tregon se shkaku i vdekjes ka qenë një lëndim i trungut.1655 

                                                                                                                                                                    
1643 P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 14; P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 
1999), f. 1. 
1644 P2326 (deklaratë e dëshmitarit, datë 17 gusht 2001), f. 3. 
1645 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3898–3899 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1646 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1647 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1648 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1649 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1650 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1651 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1652 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 5. 
1653 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 21; P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me 
vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1654 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
194–198; P185 (aktautopsi për Ba–40). 
1655 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 165–167. 
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Drilon Berisha është i përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1656 si edhe 

në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1657 

(10) Edon Berisha (12-vjeçar, mashkull) 

613. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Edon Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1658 Edon Berisha është i përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1659 

si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1660 

(11) Eron Berisha (1-vjeçar, mashkull) 

614. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Eron Berisha ishte i pranishëm në shtëpinë e Vesel Berishës 

më 26 mars 1999.1661 Eron Berisha është i përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të 

zhdukur,1662 si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1663 

(12) Fatime Berisha (37-vjeçare, femër) 

615. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Fatime Berisha ishte e pranishme në piceri më 26 mars 

1999.1664 Fatime Berisha është e përshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1665 

si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1666 

(13) Fatime Berisha (48-vjeçare, femër) 

616. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Fatime Berisha ishte e pranishme në shtëpinë e Vesel 

Berishës më 26 mars 1999.1667 Raporti i ekspertit Baccard, si edhe raportet bazë të ekspertëve Black 

dhe Milewski, identifikojnë, përmes analizës së ADN-së, kufomën me etiketë “SCG/28/SR”, të 

gjetura në varrezën lokale të Suharekës, se i përket Fatime Berishës, mosha e së cilës duhet të jetë më 

shumë se 40-vjeçare.1668 Është konstatuar se shkaku i vdekjes ka qenë një plagë në kokë, e shkaktuar 

                                                 
1656 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1657 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1658 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1659 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1660 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1661 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1662 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1663 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1664 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1665 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1666 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1667 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1668 P1809 (raport i përgjithshëm i Eric Baccard-it), f. 76–78; P130 (Aktautopsi: SCG/28/SR); P2682 (Aktpërmbledhje 
antropologjike: SCG/27/SR dhe SCG/28/SR), f. 3; P136 (Aktekspertiza Antropologjike e Ekipit Mjeko-Ligjor Britanik). 
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me armë zjarri.1669 Fatime Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të 

zhdukur dhe ai ka identifikuar varrin e saj.1670 

(14) Fatmire Berisha (22-vjeçare, femër) 

617. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Fatmire Berisha ishte e pranishme në shtëpinë e Vesel 

Berishës më 26 mars 1999.1671 Përmes analizave të ADN-së, Alonso e identifikoi kufomën me etiketë 

“Ba–29” dhe “Ba–37” se i përket Fatmire Berishës.1672 Raporti i KNPZH-së e identifikon kufomën 

me etiketë “Ba–29” dhe “Ba–37” si të Fatmire Berishës.1673 Edhe kjo kufomë është identifikuar 

përmes sendeve që janë gjetur në to ose ngjitur me to.1674 Ekipi i Dinjiqit ka bërë këqyrjen Mjeko-

ligjore të kufomës dhe ka konstatuar se i përket një femre 25- deri 35-vjeçare, mirëpo nuk ka mundur 

të përcaktojë shkakun e vdekjes.1675 Megjithatë, edhe raporti i ZPZHML-së përmban analizën e 

autopsisë së kufomës me etiketë “Ba–29” dhe “Ba–37” dhe tregon se shkaku i vdekjes ka qenë një 

goditje me armë zjarri në kokë, dy goditje me armë zjarri në kraharor dhe një goditje me armë zjarri 

në këmbën e majtë.1676 Flora Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të 

zhdukur,1677 si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1678 

(15) Faton Berisha (27-vjeçar, mashkull) 

618. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Faton Berisha ishte i pranishëm në shtëpinë e Vesel Berishës 

më 26 mars 1999.1679 Ajo ka dëshmuar gjithashtu se Fatonin e ka marrë një anëtar i forcave serbe, 

pasi familjen e detyruan të largohej nga shtëpia.1680 Raporti i ekspertit Baccard, si edhe raportet bazë 

të ekspertëve Black dhe Milewski, identifikojnë, përmes analizës së ADN-së, kufomën me etiketë 

“SCG/27/SR”, të gjetur në varrezën lokale të Suharekës, se i përket Faton Berishës, dhe shkaku i 

                                                 
1669 P130 (Aktautopsi: SCG/28/SR). 
1670 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1; P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 
2001), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8–14. 
1671 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1672 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 6. 
1673 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 21; P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me 
vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1674 P147 (Indeksi i fotografive të sendeve identifikuese të Fatmire Berishës); P148 (Fotografi të sendeve identifikuese të 
Fatmire Berishës). 
1675 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
164–166, 184–186; P183 (Aktautopsi për Ba–29 dhe Ba–37). 
1676 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 165–167. 
1677 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1678 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1679 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1680 Shyrete Berisha, T. 3895–3896 (25 shtator 2006). 
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vdekjes është plaga në kraharor e shkaktuar me armë zjarri.1681 Faton Berisha është përfshirë edhe në 

listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur.1682 

(16) Flora Berisha (38-vjeçare, femër) 

619. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Flora Berisha ishte e pranishme në piceri më 26 mars 

1999.1683 Flora Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1684 si 

edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1685 

(17) Hajbin ose Hajdin Berisha (37-vjeçar, mashkull) 

620. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Hajdin Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1686 Përmes analizës së ADN-së, Alonso i identifikoi pjesët e kufomës me etiketë “Ba–21a” dhe 

“Ba–28b” se i përkasin Besim Berishës, ndërsa raporti i KNPZH-së i identifikon pjesët e kufomës me 

etiketë “Ba–21a” dhe “Ba–28b” se i përkasin ose Besim Berishës ose të vëllait, Hajdin Berishës.1687 

Dhoma nuk është në gjendje të shpjegojë këtë mospërputhje midis dy aktekspertizave. Megjithatë, 

duke qenë se Shyrete Berisha i ka identifikuar të dy personat, Hajdin dhe Besim Berisha, si persona 

të pranishëm në piceri më 26 mars, Dhoma është e mendimit se kjo mospërputhje nuk e prek 

përfundimin e prerë të saj se të dy vëllezërit janë vrarë në Suharekë. 

621. Dunjiqi dhe ekipi i tij kanë bërë autopsinë e pjesëve të kufomës me etiketë “Ba–21a”1688 dhe 

“Ba–28b”1689, mirëpo nuk kanë qenë në gjendje të përcaktojnë shkakun e vdekjes. Raporti i 

ZPZHML-së përmban analizën e autopsisë për kufomën me etiketë “Ba–28”, e cila përfshin edhe 

mostrën “B1–28b”, dhe tregon se nuk mund të përcaktohej shkaku i vdekjes.1690 Hysni Berisha, në 

                                                 
1681 P1809 (raport i përgjithshëm i Eric Baccard-it), f. 76–78; P129 (Aktautopsi: SCG/27/SR); P2682 (Aktpërmbledhje 
antropologjike: SCG/27/SR dhe SCG/28/SR); P136 (Aktekspertiza Antropologjike e Ekipit Mjeko-Ligjor Britanik). 
1682 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1; P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 
2001), f. 14. 
1683 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3886–3887 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1684 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1685 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1686 Shyrete Berisha, T. 3869–3871 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1687 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 6–7. P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 21; P2558 
(Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1688 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
139–142; P181 (Aktautopsi për Ba–21a dhe Ba–28b). 
1689 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
161–163; P181 (Aktautopsi për Ba–21a dhe Ba–28b). 
1690 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 387. 
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listën e tij të personave të zhdukur, e ka identifikuar Hajdin Berishën si njërin prej personave që është 

zhdukur më 26 mars 1999.1691 

(18) Hamdi Berisha (54-vjeçar, mashkull) 

622. Përmes analizave të ADN-së, Alonso e identifikoi kufomën me etiketë “Ba–16” se i përket 

Hamdi Berishës.1692 Dunjiqi dhe ekipi i tij bënë këqyrjen Mjeko-ligjore të pjesëve të kufomës me 

etiketë “Ba–16” dhe “Ba–27” dhe arritën në përfundimin se ato i përkisnin të njëjtit person, një 

mashkulli me moshë përafërsisht 30- deri në 40-vjeçare. Ekipi nuk mundi ta përcaktojë shkakun e 

vdekjes.1693 Kufoma është identifikuar edhe përmes sendeve vetjake që janë gjetur pranë, në varrin e 

përbashkët.1694 Hysni Berisha e rendit Hamdi Berishën si njërin prej personave që është zhdukur më 

26 mars 19991695 dhe identifikoi njërën prej fotografike të gjetura në Batajnicë, duke thënë se në të 

ishte e shoqja e Hamdi Berishës dhe i biri i tyre, Mirati.1696 Hamdi Berisha është përfshirë edhe në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1697 

(19) Hanumsha Berisha (81-vjeçare, femër) 

623. Shyrete Berisha tha se Hanumsha Berisha, me moshë 81-vjeçare, ndodhej në piceri më 26 

mars 1999.1698 Hysni Berisha identifikoi bastunin e viktimës që e gjeti në Suharekë.1699 Hanumsha 

Berisha është përfshirë në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1700 

(20) Hava Berisha (63-vjeçare femër) 

624. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Hava Berisha ishte e pranishme në shtëpinë e Vesel Berishës 

më 26 mars, si edhe për mënyrën se e kanë vrarë.1701 Përmes analizave të ADN-së, Alonso e 

                                                 
1691 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1692 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 9. 
1693 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
124–128. 
1694 P145 (Fotografi të sendeve identifikuese të Hamdi Berishës). P146 (Indeksi i fotografive të sendeve identifikuese të 
Hamdi Berishës); P149 (Fotografi të sendeve identifikuese të Hamdi Berishës). P150 (Indeksi i fotografive të sendeve 
identifikuese të Hamdi Berishës). 
1695 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1696 P122 (Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët pranë Prizrenit). 
1697 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1698 Shyrete Berisha, T. 3869–3872, 3904–3906 (25 shtator 2006); P2344 (Fotografi të disa prej viktimave të pranishme 
në piceri), f. 2; P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1699 Hysni Berisha, T. 4014–4015 (26 shtator 2006), P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 9; P2344 
(Fotografi të disa prej viktimave të pranishëm në piceri), f. 2; P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 
1999), f. 1. 
1700 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1701 Shyrete Berisha, T. 3869–3872, 3891–3893 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
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identifikoi kufomën me etiketë “Ba–02” se i përket Hava Berishës.1702 Aktekspertiza e Dunjiqit thotë 

se pjesët e kufomës me etiketë “Ba–02” dhe “Ba–K–57” i përkasin të njëjtit person, një femre me 

moshë të përafërt 35- deri në 45-vjeçare. Shkaku i vdekjes nuk është përcaktuar.1703 Lista e Hysni 

Berishës e ka emrin e Hava Berishës,1704 dhe emri i saj është edhe në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur.1705 

(21) Herolinda Berisha (13-vjeçare, femër) dhe Majlinda Berisha (15-
vjeçare, femër), të bijat e Shyrete Berishës 

625. Shyrete Berisha i identifikoi të bijat, Herolindën dhe Majlindën, si persona të vrarë në piceri 

më 26 mars 1999.1706 Përmes analizës së AND-së, Alonso i identifikoi pjesët e kufomës me etiketë 

“Ba–20” dhe “Ba–48” se i përkasin ose Herolinda Berishës ose të bijës tjetër të zonjës Berisha, 

Majlindës.1707 Raporti i Dunjiqit tregon se kufoma me etiketë “Ba–48” i përket një femre me moshë 

të përafërt 15- deri në 16-vjeçare. Shkaku i vdekjes nuk është përcaktuar.1708 I njëjti raport bën të 

ditur se kufoma me etiketë “Ba–20” i përket një femre 16- deri në 19-vjeçare. Shkaku i vdekjes nuk 

është përcaktuar.1709 Të dyja vajzat janë të renditura edhe në listën e Hysni Berishës1710 dhe në listën 

e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1711 

(22) Ismet Berisha (2-vjeçar, mashkull) 

626. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Ismet Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1712 Edon Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1713 si 

edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1714 

(23) Kushtrin Berisha (11-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1702 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 5. 
1703 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
83–87; P178 (Aktautopsi për Ba–02). 
1704 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1705 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1706 Shyrete Berisha, T. 3869–3872, 3898–3899 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1707 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 5–6. 
1708 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
41–44; P180 (Rezultat e autopsisë për Ba–20 dhe Ba–48). 
1709 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
134–138; P180 (Rezultatet e autopsisë për Ba–20 dhe Ba–48). 
1710 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1711 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1712 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1713 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1714 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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627. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Kushtrin Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1715 Kushtrin Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të 

zhdukur,1716 si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1717 

(24) Lirije Berisha (24-vjeçare, femër) 

628. Shyrete Berisha e identifikoi Lirije Berishën si njërin prej personave të vrarë në Suharekë më 

26 mars 1999.1718 Përmes ADN-së, Alonso e identifikoi kufomën me etiketë “Ba–12” se i përket 

Lirije Berishës dhe se tregojnë përputhje me kampionin “Ba-15” që i përket një fetusi mashkull.1719 

Raporti i KNPZH-së e identifikon kufomës me etiketë “Ba–12” si të Lirije Berishës.1720 Dunjiqi dhe 

ekipi i tij e këqyrën kufomën dhe konstatuan se “Ba–12” dhe “Ba–05” i përkisnin të njëjtit person, 

një femre me moshë 22- deri në 28-vjeçare. Shkaku i vdekjes nuk është përcaktuar.1721 Raporti i 

ZPZHML-së përmban analizën e autopsisë së kufomës me etiketë “Ba–12” dhe tregon se shkaku i 

vdekjes ka qenë goditja me armë zjarri në kokë.1722 Lirije Berisha është e renditur edhe në listën e 

Hysni Berishës të personave të zhdukur1723 dhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1724 

(25) Mevlude Berisha (26-vjeçare, femër) 

629. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Mevlude Berisha ishte e pranishme në piceri më 26 mars 

1999.1725 Mevlude Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të 

zhdukur,1726 si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1727 

(26) Mihrije Berisha (26-vjeçare, femër) 

630. Shyrete Berisha dëshmoi se Mihrije Berisha ndodhej në piceri më 26 mars 1999.1728 KNPZH 

e identifikon kufomës me etiketë “Ba–30” si të Mihrije Berishës.1729 Sipas aktekspertizës së Dunjiqit, 

                                                 
1715 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3990 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1716 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1717 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1718 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3896–3900 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1719 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 7; P187 (Aktautopsi për Ba–15). 
1720 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 20; P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me 
vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1721 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
97–102; P179 (Aktautopsi për Ba–05 dhe Ba–12). 
1722 P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 148–150. 
1723 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1724 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1725 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1726 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1727 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1728 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
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kjo kufomë i përket një femre me moshë të përafërt 22- deri në 28-vjeçare, ndërsa shkaku i vdekjes 

nuk mund të përcaktohej.1730 Megjithatë, edhe ZPZHML e ka analizuar kufomën dhe ka konstatuar 

se shkaku i vdekjes kanë qenë plagët në kokë dhe qafë, të shkaktuara me armë zjarri.1731 Emri i 

Mihrijes është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1732 si edhe në listën 

e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1733 

(27) Mirat Berisha (7-vjeçar, mashkull) 

631. Hysni Berisha e identifikoi Mirat Berishën përmes disa sendeve të gjetura në varrin e 

përbashkët pranë Pizrenit si njërin prej personave të vrarë në Suharekë më 26 mars 1999.1734 Mirat 

Berisha është edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1735 

(28) Musli Berisha (63-vjeçar, mashkull) 

632. Shyrete Berisha dëshmoi se Musli Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 1999.1736 

Hysni Berisha kishte identifikuar sendet vetjake të Musli Berishës të gjetura pranë poligonit të qitjes 

në Prizren dhe në Suharekë, përfshirë edhe bastunin e tij, dhe e kishte vendosur atë në listën e tij të 

personave të zhdukur.1737 Përmes analizave të ADN-së, Alonso e identifikoi kufomën me etiketë 

“Ba–25” se i përket Musli Berishës.1738 Edhe Raporti i KNPZH-së i identifikon këtë kufomë si të 

Musli Berishës.1739 Sipas aktekspertizës së Dunjiqit, kufoma me etiketë “Ba-25” i përket një 

mashkulli me moshë të përafërt 45- deri në 55-vjeçare, i cili ka shumë të ngjarë të ketë çaluar me 

këmbën e majtë për një periudhë të gjatë. Shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej.1740 Kufoma në 

                                                                                                                                                                    
1729 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1730 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
167–171; P188 (Aktautopsi për Ba–30). 
1731 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 388. 
1732 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1733 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1734 Hysni Berisha, T. 4012 (26 shtator 2006), P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 9; P122 (Fotografi 
të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në poligonin e qitjes), KO 01/13; P123 (Fotografi të ndryshme të 
sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në poligonin e qitjes), KRA/1029; P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 
1998 dhe 1999), f. 1. 
1735 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1736 Shyrete Berisha, T. 3906 (25 shtator 2006); P2344 (Fotografi të disa prej viktimave të pranishme në piceri), f. 4; 
P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1737 Hysni Berisha, T. 4015 (26 shtator 2006); P125 (Fotografi të anëtarëve të familjes Berisha), foto 28; P2282 (deklaratë 
e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 8–9; P123 (Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në 
poligonin e qitjes), KRA/1036; P124 (Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në poligonin e 
qitjes), KRA/1002; P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1738 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 6. 
1739 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 20–21; P2885 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur 
me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1740 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
156–160. 
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Batajnicë është gjetur me dokumente identifikimi me emrin e Musli Berishës.1741 Musli Berisha është 

edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1742 

(29) Nefije Berisha (54-vjeçare, femër) 

633. Nefije Berisha është përfshirë në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1743 si edhe 

në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1744 

(30) Nexhat Berisha (43-vjeçar, mashkull) 

634. Shyrete Berisha e pa të shoqin, Nexhat Berishën, tek e qëlluan dhe e vranë më 26 mars 

1999.1745 Hysni Berisha identifikoi varrin e Nexhat Berishës,1746 ndërsa Halit Berisha dëshmoi për 

telefonatën që i bëri i vëllai, Jashari, më 26 mars 1999, përmes së cilës e informonte se Nexhatin e 

kishin vrarë.1747 

(31) Nexhmedin Berisha (37-vjeçar, mashkull) 

635. Shyrete Berisha përshkroi se si ishte vrarë Nexhmedin Berisha më 26 mars 1999.1748 Përmes 

analizave të ADN-së, Alonso e identifikoi kufomën me etiketë “Ba–19” se i përket Nexhmedin 

Berishës.1749 Sipas aktekspertizës së Dunjiqit, këto mbetje skeletore i përkasin personit mashkull me 

moshë të përafërt 25- deri në 30-vjeçar. Shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej.1750 Hysni Berisha 

e përfshiu emrin e Nexhmedin Berishës në listën për personat e vrarë apo të zhdukur.1751 

(32) Redon Berisha (1-vjeçar, mashkull) 

636. Shyrete Berisha dëshmoi se i biri, Redoni, ishte në piceri më 26 mars 1999.1752 Përmes 

analizave të ADN-së, Alonso e identifikoi kufomën me etiketë “Ba–46” se i përket Redon 

                                                 
1741 P155 (Indeks i fotografive të sendeve identifikuese të Musli Berishës); P156 (Fotografi të sendeve identifikuese të 
Musli Berishës). 
1742 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1743 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1744 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1745 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3895–3896 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1746 P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 14; P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 
1999), f. 1. 
1747 Halit Berisha, P2326 (deklaratë e dëshmitarit, datë 17 gusht 2001), f. 3. 
1748 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3895–3897 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1749 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 7. 
1750 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
15–19; P169 (Aktautopsi për Ba–19); P141 (Indeksi i fotografive të sendeve identifikuese të Nexhmedin Berishës); P142 
(Fotografi të sendeve identifikuese të Nexhmedin Berishës). 
1751 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1752 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3899–3900 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
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Berishës.1753 Sipas aktekspertizës së Dunjiqit, kampionët me etiketë “Ba–46” dhe “Ba–46a” i 

përkasin fëmijës të moshës një vjeç e gjysmë deri në dy vjeç. Shkaku i vdekjes nuk mund të 

përcaktohej.1754 Emri i Redonit ndodhet edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur 

dhe/ose të vrarë në Suharekë1755 dhe përfshihet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1756 

(33) Sait Berisha (83-vjeçar, mashkull) 

637. Dhoma vëren se, me përjashtim të Shyrete Berishës e cila ka përmendur në sallë të gjyqit se 

disa anëtarë të familje së Sait Berishës ndodheshin në piceri,1757 Prokuroria nuk ka asnjë sjellë asnjë 

provë Mjeko-ligjore në lidhje me personin e renditur në Listën D me emrin Sait Berisha. 

(34) Sebahate Berisha (25-vjeçare, femër) 

638. Shyrete Berisha ka dhënë dëshmi gjyqësore se Sebahete Berisha ishte e pranishme në piceri 

më 26 mars 1999.1758 Sebahete Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave 

të zhdukur,1759 si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1760 

(35) Sedat Berisha (45-vjeçar, mashkull) 

639. Shyrete Berisha dëshmoi se Sedat Berishën e kishin kapur policët më 26 mars 1999.1761 Hysni 

Berisha identifikoi varrin e Sedat Berishës dhe e vendosi atë në listën e tij për personave të zhdukur 

dhe/ose të vrarë në Suharekë.1762 Halit Berisha dëshmoi për telefonatën që i bëri i vëllai, Jashari, më 

26 mars 1999, përmes së cilës e informonte se Sedatin e kishin vrarë.1763 

640. Sipas aktekspertizave të përgatitura nga Black i Ekipit Mjekoligjor Britanik, kufoma me 

etiketë “SCG/33c/SR” është identifikuar se i përket Sedat Berishës.1764 Sidoqoftë, sikurse është 

shpjeguar më parë,1765 në aktekspertizën përmbledhëse të tij, Baccard nuk e ka konfirmuar këtë 

                                                 
1753 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 5. 
1754 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
214–216; P186 (Aktautopsi për Ba–46 dhe Ba–46a). 
1755 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1756 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1757 Shyrete Berisha, T. 3905 (25 shtator 2006). 
1758 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1759 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1760 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1761 Shyrete Berisha, T. 3869–3871, 3895–3896 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1762 P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 14; P2351 (Lista e 
personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1763 Halit Berisha, P2326 (deklaratë e dëshmitarit, datë 17 gusht 2001), f. 3. 
1764 P136 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I); P137 (Aktpërmbledhje antropologjike: 
SCG/33/SR). 
1765 Shih Vëllimi 2, shënimi 1372. 
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identifikim duke qenë se dukej se kishte një mospërputhje në etiketat e këtyre kufomave midis 

aktekspertizave të përgatitura nga Black dhe aktekspertizës së përgatitur nga Roberts. Megjithatë, 

duke pasur parasysh se kufoma e Sedatit është identifikuar edhe përmes këpucës së tij, Dhoma është 

e mendimit se eksperti Baccard ka treguar kujdes të tepruar në këtë çështje, kështu që është e bindur 

se kufoma në fjalë i përket Sedatit. Shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej.1766 

(36) Sherine Berisha (17-vjeçare, femër) 

641. Shyrete Berisha ka dhënë dëshmi gjyqësore se Sherine Berisha ishte e pranishme në piceri më 

26 mars 1999.1767 Flora Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të 

zhdukur,1768 si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1769 

(37) Sofije Berisha (58-vjeçare, femër) 

642. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Sofije Berisha ishte e pranishme në piceri më 26 mars 

1999.1770 Hysni Berisha i ka identifikuar disa prej sendeve të Sofije Berishës mes sendeve të gjetura 

në një varr të përbashkët dhe përmend Sofije Berishën si njërin prej personave të zhdukur dhe/ose të 

vrarë në Suharekë.1771 Përmes analizave të ADN-së, Alonso e identifikoi kufomën me etiketë “Ba–

32” se i përket Sofije Berishës.1772 Kjo kufomë identifikohet edhe në raportin e KNPZH-së se i përket 

Sofije Berishës.1773 Sipas aktekspertizës së Dunjiqit, pjesët e kufomës me etiketë “Ba–31” dhe “Ba–

32” i përkasin të njëjtit person me moshë të përafërt 40- deri 56-vjeçare. Shkaku i vdekjes nuk mund 

të përcaktohej.1774 Sofije Berisha është edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1775 

(38) Vesel Berisha (61-vjeçar, mashkull) 

643. Shyrete Berisha dëshmoi se Vesel Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 1999.1776 

Njëri prej sendeve të gjetur në një varr të përbashkët pranë poligonit të qitjes në Prizren është 

                                                 
1766 P1809 (raport i përgjithshëm i Eric Baccard-it), f. 74–78; P2683 (Aktekspertiza Antropologjike: analizë e 
SCG/33/SR); P136 (Aktekspertiza Antropologjike e Ekipit Mjeko-Ligjor Britanik); P137 (Aktpërmbledhje 
antropologjike: SCG/33/SR). 
1767 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1768 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1769 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1770 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1771 P133 (Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në poligonin e qitjes), KRA/1081 (fotografi 
e një shapke të Sofije Berishës); P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1772 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 4–5. 
1773 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 21. 
1774 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
172–175; P184 (Aktautopsi për Ba–31 dhe Ba–32); P2394 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 158–161. 
1775 P2798 (lista e ZPZHML-së e personave të zhdukur). 
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identifikuar se i përkiste Vesel Berishës.1777 Përmes analizave të ADN-së, Alonso dhe KNPZH i 

identifikuan kufomën me etiketë “Ba–22” dhe “Ba–59” se i përket Vesel Berishës.1778 Sipas 

aktekspertizës së Dunjiqit, kufoma me etiketë “Ba–22” i përket një mashkulli me moshë të përafërt 

40- deri në 50-vjeçare, ndërsa shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej.1779 Sa i takon kufomës me 

etiketë “Ba–59”, ekipi nuk ishte në gjendje ta përcaktonte gjininë dhe as shkakun e vdekjes.1780 

Megjithatë, ekipi i ZPZHML-së ishte në gjendje të përcaktonte shkakun e vdekjes, që ishte një plagë 

me armë zjarri në shtyllën kurrizore.1781 Sendet që çuan në identifikimin e Vesel Berishës janë gjetur 

së bashku me kufomën e tij në Batajnicë.1782 Hysni Berisha e rendit Vesel Berishën si njërin prej 

personave të zhdukur dhe/ose të vrarë në Suharekë, sikurse renditet edhe në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur.1783 

(39) Vlorjan Berisha (17-vjeçar, mashkull) 

644. Shyrete Berisha ka dëshmuar se Vlorjan Berisha ishte i pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1784 Vlorjan Berisha është përfshirë edhe në listën e Hysni Berishës të personave të zhdukur,1785 

si edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1786 

(40) Zelihe Berisha (50-vjeçare, femër) 

645. Hysni Berisha dëshmoi se Zelihe Berisha u vra në Suharekë.1787 Zelihe Berisha është edhe në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1788 

                                                                                                                                                                    
1776 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1777 P133 (Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në poligonin e qitjes), KRA/1050 (fotografi 
e çizmes së Vesel Berishës); Hysni Berisha, P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 9. 
1778 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 5; P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 20; P2558 
(Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1779 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
143–148; P182 (Aktautopsi për Ba–22 dhe Ba–59). 
1780 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
73–75; P182 (Aktautopsi për Ba–22 dhe Ba–59). 
1781 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 390. 
1782 P151 (Indeksi i fotografive të sendeve identifikuese të Vesel Berishës); P152 (Fotografi të sendeve identifikuese të 
Vesel Berishës). 
1783 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2; P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-
së). 
1784 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1785 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1786 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1787 Hysni Berisha, T. 4012 (26 shtator 2006); P122 (Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët 
pranë Prizrenit), f. 5, 6; P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 1. 
1788 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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2.   Viktimat e papërfshira në Listën D të Aktakuzës (Suharekë) 

(1) Genc Berisha (4-vjeçar, mashkull) dhe Granit Berisha (2-vjeçar, 
mashkull) 

646. Shyrete Berisha dëshmoi se Genc dhe Granit Berisha qenë të pranishëm në piceri më 26 mars 

1999.1789 Përmes analizës së AND-së, Alonso i identifikoi pjesët e kufomës me etiketë “Ba–34” dhe 

“Ba–52a” se i përkasin njërit prej të bijve të Besim Berishës, ose Genc Berishës ose Granit 

Berishës.1790 Sipas aktekspertizës së Dunjiqit, kufoma me etiketë “Ba–52” i përket një fëmijë të 

moshës katër deri katër vjeç e gjysmë. Ekipi nuk ishte në gjendje ta përcaktonte shkakun e 

vdekjes.1791 Sa i takon etiketës “Ba–34”, ekipi i Dunjiqit konstatoi se i përkiste një fëmijë mashkull, 

me moshë të përafërt dy ose tre vjeç. Disa prej lëndimeve në kufomë janë shkaktuar nga predha e 

shkrepur me armë dore ose armë shpërthyese, mirëpo shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej.1792 

Megjithatë, raporti i ZPZHML-së e identifikon shkakun e vdekjes si një plagë e mundshme e 

shkaktuar me armë zjarri.1793 Hysni Berisha i përmend të dy si persona të zhdukur dhe/ose të vrarë në 

Suharekë,1794 dhe ata janë përfshirë edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1795 

(2) Jashar Berisha (56-vjeçar, mashkull) 

647. K83 ka qenë dëshmitar në vrasjen e Jashar Berishës.1796 Shyrete Berisha ka dëshmuar se ka 

folur me Jashar Berishën më 26 mars 1999 mu përpara incidentit të picerisë.1797 Hysni Berisha ishte 

në gjendje të identifikonte disa sende të gjetura në një varr të përbashkët se i përkisnin Jashar 

Berishës dhe, kështu, e përfshiu në listën e tij të personave të zhdukur dhe/ose të vrarë.1798 Vëllai i 

Jasharit, Halit Berisha, ka dhënë dëshmi të gjerë gjyqësore për lëvizjet dhe zhdukjen e të vëllait më 

26 mars 1999 dhe për veshjet e Jasharit, të cilat i njohu më vonë.1799 Përmes analizave të ADN-së, 

                                                 
1789 Shyrete Berisha, T. 3869–3872 (25 shtator 2006); P2346 (trungu i familjes Berisha). 
1790 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 7. 
1791 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
37–40; P173 (Aktautopsi për Ba–52a); P944 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 443–444. 
1792 P2407 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore individuale të trupave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
33–36; P172 (Aktautopsi për Ba–34). 
1793 P934 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 386. 
1794 P2351 (Lista e personave të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. 
1795 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1796 K83, T. 3959–3961 (26 shtator 2006). 
1797 Shyrete Berisha, T. 3898 (25 shtator 2006). 
1798 P2282 (deklaratë e dëshmitarit, datë 20 gusht 2001), f. 9; P133 (Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin 
e përbashkët në poligonin e qitjes), KRA/1072 (fotografi e tutave sportive të Jashar Berishës); P2351 (Lista e personave 
të vrarë/zhdukur në 1998 dhe 1999), f. 2. Jashar Berisha është në listën e ZPZHML-së. Shih P2798 (lista e ZPZHML-së e 
personave të zhdukur). 
1799 Halit Berisha, T. 3611–3614 (20 shtator 2006); P2326 (deklaratë e dëshmitarit, datë 17 gusht 2001), f. 3; P133 
(Fotografi të ndryshme të sendeve të gjetura në varrin e përbashkët në poligonin e qitjes), KRA/1072 (fotografi e tutave 
sportive të Jashar Berishës). 

99/28140 QUATER



 229 

Alonso dhe KNPZH i identifikuan pjesët e kufomës me etiketë “Ba–11”, “Ba-50” dhe “Ba–55” se i 

përkasin Jashar Berishës.1800 Sipas aktekspertizës së Dunjiqit, mbetjet skeletore me etiketë “Ba-50” i 

përkisnin një mashkulli dhe kishin një lëndim të shkaktuar me armë zjarri dore ose mjet shpërthyes, 

mirëpo shkaku i vdekjes nuk mund të përcaktohej.1801 Sa i takon etiketës “Ba-55” ekipi nuk mundi ta 

përcaktonte shkakun e vdekjes.1802 Nuk jepet asnjë hollësi tjetër në lidhje me kufomën me etiketë 

“Ba-11”, duke qenë se duket se mungon faqja përkatëse e aktekspertizës. 

D.   SKËNDERAJ 

1.   Viktimat e përfshira në Listën F të Aktakuzës (Izbicë) 

648. Pasi analizoi aktekspertizat e ndryshme Mjeko-ligjore, si edhe dëshminë në sallën gjyqësore 

të një numri dëshmitarësh të përmendur më lart, Dhoma Gjyqësore ka bërë listën e vet të veçantë të 

provave mjeko-ligjore që ka në dispozicion për secilën viktimë të renditur në Listën F të Aktakuzës, 

si dhe për një viktimë të papërfshirë në Listë. Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis 

provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa i takon shkrimit të emrave të disa prej viktimave, si edhe sa 

i takon shkronjës së parë të emrit të babait. Megjithatë, në shumicën e rasteve, këto mospërputhje 

janë aq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në përfundim se të dhënat e caktuara lidhen me 

viktimën përkatëse. Dhoma vëren gjithashtu se, shpesh, ka një mospërputhje midis moshave të 

viktimave të pretenduara të renditura në Listën F të Aktakuzës dhe moshave të disa prej viktimave në 

prova të tjera gjyqësore, siç është lista e ZPZHML-së të personave të zhdukur. Pasi dëgjoi se si është 

përpiluar kjo listë, Dhoma do të konsiderojë si përfundimtare moshat e dhëna në listën e ZPZHML-

së. 

(1) Jetullah Alushi (93-vjeçar, mashkull) 

649. Jetullah Alushi është përfshirë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli si 

njëri prej personave të vrarë në Izbicë.1803 Jetullah Alushi, i moshës 90-vjeçare, është përfshirë në 

listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.1804 

(2) Asllan Amrushi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

                                                 
1800 P2486 (Raport i Shërbimit të Biologjisë), f. 9; P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), f. 20; P2558 
(Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35. 
1801 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
48–51. 
1802 P2407 (Aktekspertiza mjeko-ligjore individuale e kufomave nga Batajnica I), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
61–62. 
1803 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1804 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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650. Asllan Amrushi është përfshirë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli si 

njëri prej personave të vrarë në Izbicë.1805 

(3) Asllan Bajra (60-vjeçar, mashkull) 

651. Asllan Bajra është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, më lart, 

konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi 

kufomë.1806 Ai është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë edhe në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1807 Kufoma e tij është identifikuar përmes analizës së ADN-së 

nga ekipi i ekspertëve të KNPZH-së.1808 Asllan Bajra, i moshës 61-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.1809 

(4) Bajram (H) Bajra (62-vjeçar, mashkull) 

652. Bajram (H) Bajra është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në seksionin VII.G, 

më lart, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit 

mbi kufomë.1810 Bajram Bajra është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë edhe në një 

listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1811 Bajram (H) Bajra, i moshës 63-vjeçare, 

renditet edhe në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.1812 

(5) Bajram (C) Bajra (60-vjeçar, mashkull) 

653. Bajram (C) Bajra është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1813 

(6) Bajram (S) Bajra (68-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1805 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1806 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 30. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 135–136. 
1807 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1808 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32. 
1809 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1810 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 30. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 137–138. 
1811 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1812 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1813 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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654. Bajram (S) Bajra është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, 

më lart, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit 

mbi kufomë.1814 Ai është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë edhe në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1815 Kufoma e tij është identifikuar më pas, përmes 

analizës së ADN-së, nga KNPZH-ja.1816 Bajram (S) Bajra, i moshës 68-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.1817 

(7) Brahim Bajra (81-vjeçar, mashkull) 

655. Brahim Bajra është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më 

lart, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi 

kufomë.1818 Brahim Bajra, i moshës 80-vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur 

më 31 mars 1999 në Izbicë.1819 

(8) Fazli Bajra (60-vjeçar, mashkull) 

656. Fazli Bajra është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më lart, 

konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi 

kufomë.1820 Ai është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë edhe në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1821 Kufoma e Fazlli Bajrës është identifikuar përmes analizës së 

ADN-së nga KNPZH-ja.1822 Fazli Bajra, i moshës 62-vjeçare, përmendet edhe në listën e ZPZHML-

së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer 

tashmë familjes.1823 

(9) Ilaz Bajra (70-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1814 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 29. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 131–132. 
1815 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1816 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32. 
1817 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1818 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 18, 29; P231 (Fotografi të 
kufomave të gjetura në Izbicë), 
f. 127–128. 
1819 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1820 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 30. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 133–134. 
1821 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1822 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32. 
1823 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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657. Ilaz Bajra është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më lart, 

konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi 

kufomë.1824 Ai është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë edhe në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1825 Krahas kësaj, Loshi dëshmoi në sallë se e ka parë vetë 

kufomën e Ilaz Bajrës.1826 Kufoma e Ilaz Bajrës është identifikuar më pas, përmes analizës së ADN-

së, nga KNPZH.1827 Ilaz Bajra, i moshës 69-vjeçare, përmendet edhe në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.1828 

(10) Sami Bajra (19-vjeçar, mashkull) 

658. Sami Bajra është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më lart, 

konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi 

kufomë.1829 Sami Bajra është përfshirë edhe si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1830 Sami Bajra, i moshës 19-vjeçare, është i regjistruar 

si i zhdukur edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur.1831 Megjithatë, në deklaratën e tij, 

Loshi ka thënë se ky person nuk u vra gjatë incidentit të Izbicës më 18 mars 1999.1832 

(11) Bislim Bajraktari (58-vjeçar, mashkull) 

659. Bislim Bajraktari është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1833 Bislim Bajraktari, i moshës 62 vjeçare, është 

përfshirë si i zhdukur në listën e ZPZHML-së për personat e zhdukur, ku thuhet se ai është zhdukur 

në Izbicë më 31 mars.1834 

(12) Hajdar Bajraktari (53-vjeçar, mashkull) 

                                                 
1824 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 29. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 129–130. 
1825 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1826 Liri Loshi, T. 5362 (26 tetor 2006). 
1827 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32. 
1828 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1829 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 32. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 163–164. 
1830 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1831 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1832 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 32. 
1833 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1834 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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660. Hajdar Bajraktari është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1835 Lista e ZPZHML-së të personave të zhdukur e 

përfshin Brahim Bajrën, i moshës 53-vjeçare, si të zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.1836 Kufoma e 

tij është identifikuar tashmë nga ZPZHML dhe i është kthyer familjes.1837 Së fundi, varri i njërit prej 

trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin Hajdar 

Bajraktari.1838 

(13) Demush Behrami (63-vjeçar, mashkull) 

661. Demush Behrami është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1839 Sipas listës së ZPZHML-së të personave të 

zhdukur, Demush Behrami, i moshës 66-vjeçare, është zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999.1840 

(14) Muhamet Behrami (61-vjeçar, mashkull) 

662. Muhamet Behrami është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1841 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma e 

gjetur në Petrovo Sello dhe me etiketë “PSII-27” është identifikuar përmes analizës së ADN-së se i 

përket Muhamet Behramit.1842 Kufomës i është bërë një autopsi nga ekspertë mjekoligjorë të 

Institutit Mjekoligjor të Nishit. Në aktautopsi thuhet se kufoma i përkiste një burri 50- deri 55-vjeçar, 

vdekja e të cilit ishte shkaktuar nga një predhë e shkrepur nga armë zjarri dore.1843 Raporti i 

ZPZHML-së konfirmon konstatimin se shkaku i vdekjes ka qenë një plagë në kraharor e shkaktuar 

me armë zjarri.1844 Muhamet Behrami, i moshës 61-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.1845 

(15) Nuredin Behrami (76-vjeçar, mashkull) 

663. Nuredin Behrami është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

                                                 
1835 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1836 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1837 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 32. 
1838 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 6. 
1839 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1840 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1841 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1842 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 33. Shih 
gjithashtu P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 6. 
1843 P2606 (Aktautopsi për PS/II-27), f. 4–5. 
1844 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 361. 
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përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1846 Sipas listës së ZPZHML-së të personave të 

zhdukur, Nuredin Behrami, i moshës 80-vjeçare, është zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999.1847 

(16) Asllan Dajaku (63-vjeçar, mashkull) 

664. Asllan Dajaku është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1848 

(17) Dibran (H) Dani (67-vjeçar, mashkull) 

665. Dibran (H) Dani është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1849 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, është 

konstatuar përmes analizës së ADN-së se kufoma e gjetur në Petrovo Sello me etiketë “PS/II-20” i 

përket Dibran (Haxhi) Danit.1850 Kjo kufomë është analizuar edhe nga anëtarët e ekipit mjekoligjor të 

Nishit dhe është konstatuar se i përkiste një burri të moshës 55- deri 60-vjeçare i cili kishte pasur një 

vdekje të dhunshme nga një lëndim i kokës i shkaktuar nga një predhë e shkrepur me armë zjarri 

dore.1851 Pas identifikimit të kësaj kufome, është lëshuar nga autoritetet serbe certifikata e vdekjes me 

emër “Dibran (Haxhi) Pani”.1852 Dibran (Haxhi) Dani, i moshës 67-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.1853 

(18) Sali Dervishi (61-vjeçar, mashkull) 

666. Sali Dervishi është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më 

lart, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi 

kufomë.1854 Sali Dervishi është përfshirë edhe si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1855 Sali Dervishi, i moshës 59-vjeçare, regjistrohet në 

                                                                                                                                                                    
1845 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1846 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1847 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1848 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1849 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1850 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 38. Shih 
edhe P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 6. 
1851 P224 (Aktautopsi për PS/II-20). 
1852 P223 (Certifikata e vdekjes për Dibran Panin). 
1853 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1854 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 32. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 159–160. 
1855 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Në listë thuhet 

se Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1856 

(19) Bajram Dervishi (73-vjeçar, mashkull) 

667. Bajram Dervishi është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më 

lart, konkretisht, përmes videos të Liri Loshit.1857 Ai është përfshirë edhe si një prej personave të 

vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1858 Sipas njërit prej 

raporteve të KNPZH-së, analiza e ADN-së ka treguar se kufoma e gjetur në Petrovo Sello me etiketë 

“PSII-30” është e Bajram Dervishit.1859 Kjo kufomë analizuar edhe nga anëtarët e ekipit mjekoligjor 

të Nishit dhe është konstatuar se i përket një burri të moshës 50- deri 55-vjeçare i cili kishte pasur një 

vdekje të dhunshme, me një lëndim të kokës të shkaktuar nga një predhë e shkrepur nga armë zjarri 

dore.1860 Ky shkak i vdekjes është konfirmuar nga ekipi mjekoligjor i ZPZHML-së.1861 Bajram 

Dervishi, i moshës 73-vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i 

zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij është kthyer tashmë.1862 

(20) Ilaz Dervishi (73-vjeçar, mashkull) 

668. Ilaz Dervishi është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më 

lart, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi 

kufomë.1863 Ai është përfshirë edhe si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1864 Ilaz Dervishi, i moshës 72-vjeçare, është përfshirë në listën e 

ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.1865 

(21) Musli Doçi (63-vjeçar, mashkull) 

669. Musli Doçi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1866 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, është konstatuar, 

                                                 
1856 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1857 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 18. 
1858 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1859 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38. 
1860 P2431 (Aktautopsi për PS/II-30). 
1861 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 362. 
1862 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1863 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 32. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 165–166. 
1864 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1865 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1866 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 

92/28140 QUATER



 236 

përmes analizës së ADN-së, se kufoma me etiketë “FHG-05-006B” e përket “Musli (Sejdi) 

Doqit”.1867 Musli Doqi, i moshës 62-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1868 

(22) Hamdi Doqi (42-vjeçar, mashkull) 

670. Hamdi Doqi është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më lart, 

konkretisht, përmes videos të Liri Loshit.1869 Hamdi Doçi është përfshirë edhe si njëri prej personave 

të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1870 Hamdi Doqi, i 

moshës 43-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë 

më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1871 

(23) Ali Draga (65-vjeçar, mashkull) 

671. Mustafa Draga e identifikoi Ali Dragën si njërin prej burrave në grupin e tij që ishin marrë 

dhe ekzekutuar më 28 mars 1999.1872 Ali Draga është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në 

Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1873 Krahas kësaj, ai është 

identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të 

nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.1874 Sipas aktautopsive të Gjykatës 

së Qarkut të Mitrovicës, të përpiluara nga Dr. Gordana Tomasheviq, njëri prej trupave që i janë 

nënshtruar autopsisë kishte dokumente që identifikonin si “Alija Dragaj” dhe mbante edhe veshjet që 

mund të shihen në videon e Liri Loshit.1875 Në të vërtetë, varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në 

Izbicë nga ekipi i SPB-së së Mitrovicës ishte shënuar me emrin “Alija Dragaj”, i moshës 57-

vjeçare.1876 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, është konstatuar, përmes analizës së ADN-së, se 

kufoma me etiketë “FHG-051-006B” i përket Ali (Zymer) Dragës.1877 Së fundi, Ali Draga, i moshës 

                                                 
1867 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
1868 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1869 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 24. 
1870 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1871 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1872 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
1873 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1874 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 30. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 143–144. 
1875 P248 (aktautopsitë e Gordana Tomasheviqit), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 306–309. 
1876 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 6. 
1877 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
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57-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 

mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1878 

(24) Cen Draga (68-vjeçar, mashkull) 

672. Mustafa Draga e identifikoi Cen Dragën si njërin prej burrave në grupin e tij të cilët janë 

marrë dhe ekzekutuar më 28 mars 1999.1879 Cen Draga është përfshirë si njëri prej personave të vrarë 

në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1880 Krahas kësaj, Cen Draga 

është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një 

fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.1881 Së fundi, Cen 

Draga, i moshës 69-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në 

Izbicë.1882 

(25) Hajriz Draga (43-vjeçar, mashkull) 

673. Mustafa Draga dëshmoi në gjyq për mënyrën se si ka vdekur më 28 mars 1999 Hajriz 

Draga.1883 Hajriz Draga është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1884 Krahas kësaj, ai është identifikuar përmes 

procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja 

e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.1885 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, është 

konstatuar, pasi është bërë analiza e ADN-së, se kufoma me etiketë “FHH 14/001B” i përket Hajriz 

Dragës.1886 Së fundi, Hajriz Draga, i moshës 44-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së si i 

zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1887 

                                                 
1878 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1879 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
1880 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1881 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 30. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 141–142. 
1882 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1883 Mustafa Draga, T. 2356–2357 (25 gusht 2006); P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
1884 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1885 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 31. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 148–49. 
1886 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
1887 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(26) Ismet Draga (31-vjeçar, mashkull) 

674. Mustafa Draga e identifikoi Ismet Dragën si njërin prej burrave në grupin e tij, të cilët janë 

marrë më 28 mars 1999 dhe janë ekzekutuar në Izbicë.1888 Ismet Draga është përfshirë edhe si njëri 

prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1889 Së 

fundi, Ismet Draga, i moshës 31-vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 

mars 1999 në Izbicë.1890 

(27) Murat Draga (68-vjeçar, mashkull) 

675. Mustafa Draga e identifikoi Murat Dragën si njërin prej burrave në grupin e tij të cilët janë 

ekzekutuar më 28 mars 1999 në Izbicë.1891 Murat Draga është përfshirë edhe si njëri prej personave 

të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1892 Krahas kësaj, ai 

është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një 

fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.1893 Sipas njërit prej 

raporteve të KNPZH-së, është konstatuar përmes analizës së ADN-së se kufoma me etiketë “FHG-

38-001B” i përket Murat Dragës.1894 Së fundi, Murat Draga, i moshës 64-vjeçare, është përfshirë në 

listën e ZPZHML-së si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.1895 

(28) Rahim Draga (70-vjeçar, mashkull) 

676. Dhoma nuk ka marrë asnjë provë mjeko-ligjore në lidhje me këtë viktimë të pretenduar. 

(29) Rrustem Draga (81-vjeçar, mashkull) 

677. Mustafa Draga e identifikoi Rrustem Dragën si njërin prej burrave në grupin e tij të cilët janë 

ekzekutuar më 28 mars 1999.1896 Rrustem Draga është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në 

Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1897 Krahas kësaj, ai është 

identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të 

                                                 
1888 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
1889 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1890 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1891 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
1892 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1893 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 30. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë), f. 145. 
1894 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
1895 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1896 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
1897 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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nxjerrë nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.1898 Së fundi, Rrustem Draga, i 

moshës 80-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.1899 

(30) Zade Dragaj (71-vjeçar, mashkull) 

678. Mustafa Draga dëshmoi se kishte parë kufomën e një femre me emrin Zade Dragaj e cila ishte 

“vrarë gjatë rrugës”.1900 Zade Alushi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një 

listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1901 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, 

kufoma e gjetur në Petrovo Sello me etiketë “PS/II-29” është identifikuar përmes analizave të ADN-

së se i përket Zade Dragës.1902 Kufomës i është bërë autopsia nga ekspertë mjekoligjorë të Institutit 

Mjekoligjor të Nishit. Në aktautopsi thuhet se kufoma i përkiste një femre 55- deri 60-vjeçare, vdekja 

e së cilës ishte shkaktuar nga një predhë e shkrepur nga armë zjarri dore.1903 Së fundi, Zade Draga 

është përfshirë në listën e ZPZHML-së si e zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e saj i është 

kthyer tashmë familjes.1904 Duke pasur parasysh se të gjitha provat mjeko-ligjore tregojnë faktin se 

Zade Draga ishte femër, duket se Aktakuza e ka renditur gabimisht këtë person si mashkull. 

(31) Avdullah Duraku (55-vjeçar, mashkull) 

679. Avdullah Duraku është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1905 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLP10/001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Avdullah 

Durakut të moshës 55-vjeçare.1906 Krahas kësaj, Avdullah Duraku, i moshës 45-vjeçare, përmendet 

në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e 

tij i është kthyer familjes.1907 

                                                 
1898 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 30. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 139–140. 
1899 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1900 Mustafa Draga, T. 2360 (25 gusht 2006). 
1901 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1902 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 39. Shih 
edhe P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 6. 
1903 P2607 (Aktautopsi për PS/II-29), f. 6. Shih gjithashtu P943 (Raportet e ZPZHML-së) dokumentacioni gjyqësor 
elektronik f. 441, i cili është një aktautopsi për mbetjet trupore me etiketë PS/II-29 dhe i cili thotë se shkaku i vdekjes ka 
qenë një plagë me armë zjarri në kokë dhe në trung. 
1904 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1905 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1906 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
1907 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(32) Bel (A) Duraku (81-vjeçar, mashkull) 

680. Bel (A) Duraku është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1908 Bel (A) Duraku, i moshës 71-vjeçare, është 

renditur gjithashtu si i zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur, mirëpo thuhet se ai 

është zhdukur në Burojë.1909 Dhoma vëren mospërputhjen në moshat midis viktimës së pretenduar në 

Aktakuzë dhe viktimës së përfshirë në listën e ZPZHML-së, si edhe faktin se i dyti nuk është 

regjistruar si i zhdukur në Izbicë. Krahas kësaj, lista e ZPZHML-së e regjistron rastin e këtij personi 

si të mbyllur duke qenë se nuk kishte të dhëna të mjaftueshëm në dispozicion. 

(33) Dibran Duraku (65-vjeçar, mashkull) 

681. Dibran Duraku, i moshës 67-vjeçare, regjistrohet si i zhdukur në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur, si i zhdukur në Burojë. Lista e ZPZHML-së gjithashtu e regjistron rastin e 

këtij personi si të mbyllur duke qenë se nuk kishte të dhëna të mjaftueshëm në dispozicion.1910 

(34) Rexhep Duraku (87-vjeçar, mashkull) 

682. Rexhë Duraku është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1911 Sipas listës së ZPZHML-së të personave të 

zhdukur, kufoma me etiketë “PSII-2” dhe “PSII-6” është identifikuar përmes analizës së ADN-së se i 

përket Rexhë Durakut, i cili është zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Lista thotë gjithashtu se kjo 

kufomë i është kthyer tashmë familjes.1912 Aktekspertizat Mjeko-ligjore që lidhen me kufomën 

arrijnë në përfundimin se ajo i përket një mashkulli 178 deri në 183 cm të gjatë dhe se frakturat e 

shumëfishta të eshtrave, sidomos të eshtrave të kafkës, janë shkaktuar me një mjet të fortë, çka tregon 

një vdekje të dhunshme.1913 

(35) Muhamat Emra ose Muhamet Kadriu (56-vjeçar, mashkull) 

683. Muhabet (K) Emra është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1914 Sipas Prokurorisë, kufoma me etiketë “PSII-46” i 

                                                 
1908 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1909 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1910 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1911 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1912 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1913 P2419 (Aktautopsi për PS/II-2), f. 7–10. P2604 (Aktautopsi për PS/II-6). 
1914 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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përket Muhamet Emrës/Muhamet Kadriut.1915 Aktekspertiza Mjeko-ligjore që lidhet me këtë kufomë 

thotë se ajo  i përket një mashkulli të moshës 40- deri 50-vjeçare, dhe se vdekja e tij ka shumë të 

ngjarë të jetë shkaktuar nga një predhë ose nga copëza të shpërndara nga një mjet shpërthyes.1916 

Muhamet (Kadri) Emra, i moshës 60-vjeçare, është përfshirë edhe në listën e ZPZHML-së si i 

zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.1917 Mirëpo, të dhënat në listë nuk e lidhin këtë emër me 

kufomën me etiketë “PSII-46” dhe Dhoma nuk është në gjendje të kuptojë nga aktekspertiza mjeko-

ligjore nëse ajo është e Muhamet (K) Emrës. Në aktekspertizë thjesht përmendet fakti se analiza e 

ADN-së nuk është kryer ende. Rrjedhimisht, Dhoma mbetet e paqartë se si ka mundur Prokuroria t’a 

lidhë këtë kufomë me këtë viktimë të përfshirë në listë. 

(36) Lah Fetahu (67-vjeçar, mashkull) 

684. Lah Fetahu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1918 Një person me këtë emër renditet edhe në listën e ZPZHML-

së të personave të zhdukur, se është zhdukur në Turiçec. Duket se rasti i tij është mbyllur për 

mungesë informacioni.1919 Sipas Prokurorisë, kufoma me etiketë “PSII-33” i përket Hajrullah 

Fetahut.1920 Në aktekspertizën Mjeko-ligjore që lidhet me këtë kufomë thuhet se ajo i përket një 

mashkulli të moshës 50- deri 55-vjeçare, dhe se vdekja e tij ka shumë të ngjarë të ketë qenë e 

dhunshme e shkaktuar nga një predhë e shkrepur nga armë zjarri dore.1921 Megjithatë, informacioni 

në listën e ZPZHML-së nuk e lidh këtë emër me kufomën me etiketë “PSII-46”, por thotë vetëm se 

ky rast është mbyllur për mungesë informacioni. Krahas kësaj, Dhoma nuk ishte në gjendje të 

konkludonte nga aktekspertiza Mjeko-ligjore se kjo kufomë me etiketë “PS/II-33” është në të vërtetë 

e Lah Fetahut. Në aktekspertizë thjesht përmendet fakti se analiza e ADN-së nuk është kryer ende. 

Rrjedhimisht, Dhoma mbetet e paqartë se si ka mundur Prokuroria t’i lidhë këtë kufomë me këtë 

viktimë të përfshirë në listë. 

(37) Ibrahim Gashi (70-vjeçar, mashkull) 

685. Dhoma nuk ka marrë asnjë provë mjeko-ligjore në lidhje me këtë viktimë të supozuar. 

                                                 
1915 Dosja Gjyqësore Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Izbicë), f. 3; 
1916 P2611 (Aktautopsi për PS/II-46). 
1917 P2798 (lista e ZPZHML-së për personat e zhdukur). 
1918 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1919 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1920 Dosja Gjyqësore Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Izbicë), f. 3; 
1921 P2608 (Aktautopsi për PS/II-33). 
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(38) Ramë Gashi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

686. Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë “PS/II-12” është identifikuar 

përmes analizave të ADN-së se i përket Ramë Gashit, i moshës 54-vjeçare.1922 Ramë Gashi, i moshës 

54-vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma 

e tij i është kthyer tashmë familjes.1923 Megjithatë, Dhoma nuk e ka marrë aktautopsinë në lidhje me 

këtë person dhe nuk ka asnjë të dhëna në lidhje me moshën e tij. Krahas kësaj, nuk ka asnjë dëshmi 

gjyqësore nga dëshmitarë okularë përpara Dhomës që e lidhë këtë person me vendin e vrasjes në 

Izbicë, në kohën në fjalë. 

(39) Halil Hajdari (50-vjeçar, mashkull) 

687. Halil Hajdari është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1924 Halil (Q) Hajdari, i moshës 63-vjeçare, është përfshirë edhe 

në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur, si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.1925 

(40) Mehmet Hajra (65-vjeçar, mashkull) 

688. Mehmet Hajra është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1926 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “PS/II-1” dhe “PS/II-4” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket 

Mehmet Hajrës, i moshës 64-vjeçare.1927 Kufomës i është bërë autopsia nga ekspertë mjeko-ligjorë të 

Institutit mjeko-ligjor të Nishit. Në aktautopsi thuhet se kufoma i përket një mashkulli me moshë mbi 

30-vjeçare dhe se vdekja e tij ka shumë të ngjarë të ketë qenë e dhunshme.1928 Pasi u ka bërë 

autopsinë kësaj kufome dhe ka konstatuar se shkaku i vdekjes ka qenë një plagë në qafë e shkaktuar 

me armë zjarri,1929 ZPZHML ka lëshuar certifikatën e vdekjes me emrin e Mehmet Hajrës.1930 

Mehmet Bajra, i moshës 63-vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 

1999 në Izbicë. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1931 

                                                 
1922 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 42. 
1923 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1924 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1925 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1926 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1927 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44; P2559 
(Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7. 
1928 P2419 (Aktautopsi për PS/II-1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 1–4. 
1929 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 368. 
1930 P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 203–204. 
1931 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 

85/28140 QUATER



 243 

(41) Halit Haliti (60-vjeçar, mashkull) 

689. Halit Haliti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1932 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“PS/II-41” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Halit Halitit, i moshës 61-

vjeçare.1933 ZPZHML e ka analizuar këtë kufomë dhe ka arritur në përfundimin se shkaku i vdekjes 

ka qenë një plagë në kokë e shkaktuar me armë zjarri.1934 Edhe ekspertët e institutit mjekoligjor të 

Nishit e kanë identifikuar kufomën me etiketë “PS/II-41” se i përket Halit Halitit dhe vërejnë se 

shkaku i vdekjes ka qenë dëmtimi i trurit i shkaktuar me armë zjarri dore.1935 Së fundi, Halit (Miftar) 

Haliti, i moshës 61-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur 

në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1936 

(42) Fejzë Haxha (75-vjeçar, mashkull) 

690. Fejzë Haxha është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1937 

(43) Hazir Hoti (67-vjeçar, mashkull) 

691. Hazir Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1938 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHE-03-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Hazir Hotit, i moshës 67-

vjeçare.1939 Hazir Hoti, i moshës 67-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1940 

(44) Qerim Hoti (42-vjeçar, mashkull) 

692. Qerim Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1941 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“PS/II-9” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Qerim Hotit, i moshës 48-

                                                 
1932 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1933 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 44. 
1934 P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 99–100, 443. 
1935 P225 (Certifikatë e vdekjes për Halit Halitin); P226 (Aktautopsi për PS/II-41), f. 4-10. Shih gjithashtu P2559 (Shtojcë 
e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7. 
1936 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1937 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1938 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1939 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46. 
1940 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1941 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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vjeçare.1942 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjeko-ligjor të Nishit, të cilët kanë 

konstatuar se shkaku i vdekjes ishin lëndimet masive të kokës dhe të organeve të kraharorit nga 

predha të shkrepura nga armë zjarri dore.1943 Qerim Hoti, i moshës 47-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.1944 

(45) Rifat Hoti (54-vjeçar, mashkull) 

693. Rifat Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1945 Rifat Hoti, i moshës 64-vjeçare, është përfshirë në listën e 

ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.1946 

(46) Rrustem Hoti (70-vjeçar, mashkull) 

694. Rrustem Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1947 Varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i 

SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin e Rrustem Hotit.1948 Rrustem Hoti, i moshës 68-

vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.1949 

(47) Tahir Hoti (55-vjeçar, mashkull) 

695. Tahir Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1950 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FLP 01/001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Tahir Hotit, i moshës 55-

vjeçare.1951 Tahir Hoti, i moshës 55-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1952 

                                                 
1942 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 45. Shih 
edhe P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1943 P2428 (Aktautopsi për PS/II-9). Shih gjithashtu P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor elektronik, 
f. 369. 
1944 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1945 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1946 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1947 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1948 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 4. 
1949 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1950 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1951 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45. 
1952 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(48) Muhamet Hoti (52-vjeçar, mashkull) 

696. Muhabet Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1953 Bajram Dervishi është identifikuar përmes procedurës që 

përshkruhet në pjesën VII.G më lart, konkretisht, përmes videos të Liri Loshit.1954 Muhamet Hoti, i 

moshës 63-vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë. 

Duket se rasti i tij është i mbyllur.1955 

(49) Sadik Hoti (66-vjeçar, mashkull) 

697. Sadik Dervishi është identifikuar përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, më 

lart, konkretisht, përmes videos të Liri Loshit.1956 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLP 02-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Sadik Hotit, i 

moshës 65-vjeçare.1957 Sadik Hoti, i moshës 64-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.1958 

(50) Shefqet (A) Hoti ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

698. Shefqet (A) Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1959 Shefqet (A) Hoti, i moshës 52-vjeçare, është 

përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.1960 

(51) Vehbi Hoti ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

699. Vehbi Hoti është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1961 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHE-02-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Vehbi Hotit, i moshës 26-

                                                 
1953 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1954 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 28. 
1955 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1956 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 25. 
1957 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 46. 
1958 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1959 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1960 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1961 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
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vjeçare.1962 Vehbi Hoti, i moshës 26-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1963 

(52) Zenel Isufi (72-vjeçar, mashkull) 

700. Zenel Isufi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1964 Varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i 

SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin e Zenel Isufit.1965 Zenel Isufi, i moshës 71-vjeçare, 

është përfshirë në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur më 28 mars 1999 në 

Izbicë.1966 

(53) Beqir Jetullahu (27-vjeçar, mashkull) 

701. Beqir Jetullahu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1967 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLR 17/001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Beqir 

Jetullahut, i moshës 41-vjeçare.1968 Mirëpo, Dhoma vëren se Beqir Jetullahu, i moshës 40-vjeçare, 

regjistrohet nga ZPZHML-ja si i zhdukur në Izbicë më 4 mars. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.1969 

(54) Kajtaz (Z) Kajtazi (68-vjeçar, mashkull) 

702. Kajtaz (Z) Kajtazi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1970 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FHE-14-002B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Kajtaz (Z) 

Kajtazit, i moshës 63-vjeçare.1971 Varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i SPB-së 

së Mitrovicës është shënuar me emrin e Kajtaz Kajtazit.1972 Kajtaz (Z) Kajtazi, i moshës 63-vjeçare, 

është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.1973 

                                                 
1962 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45. 
1963 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1964 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1965 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 4. 
1966 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1967 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1968 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50. 
1969 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1970 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1971 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50. 
1972 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 6. 
1973 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(55) Bajram Kelmendi (66-vjeçar, mashkull) 

703. Bajram Kelmendi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1974 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLR03-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Bajram 

Kelmendit, të moshës 83-vjeçare.1975 Bajram Kelmendi, i moshës 83-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.1976 

(56) Jetullah Kelmendi (56-vjeçar, mashkull) 

704. Jetullah Kelmendi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1977 Jetullah Kelmendi, i moshës 61-vjeçare, është 

përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.1978 

(57) Ramë Kotoori/Kotorri ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

705. Ramë Kotorri është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1979 Ramë Kotorri, i datëlindjes 1 janar 1945, regjistrohet si i 

zhdukur në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur, mirëpo nuk jepet vendi ku është zhdukur. 

Krahas kësaj, duket se rasti i tij është mbyllur për mungesë informacioni.1980 

(58) Brahim Kotoori/Kotorri ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

706. Brahim Kotorri është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1981 Brahim Kotorri, i moshës 68-vjeçare, është 

përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.1982 

(59) Hajzer Kotoori/Kotorri ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

707. Hajzer Kotorri është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

                                                 
1974 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1975 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 51. 
1976 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1977 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1978 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1979 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1980 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1981 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1982 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1983 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “PS/II-22” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Hajzer (Ymer) 

Kotorrit, i moshës 54-vjeçare.1984 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjekoligjor të 

Nishit dhe shkaku i vdekjes është përcaktuar si dëmtime të trurit të shkaktuara nga një predhë e 

shkrepur nga armë zjarri dore.1985 Hajzer Kotorri, i moshës 56-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.1986 

(60) Deli Krasniqi (77-vjeçar, mashkull) 

708. Deli Alushi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1987 Deli Krasniqi, i moshës 76-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.1988 

(61) Mustaf Krasniqi (63-vjeçar, mashkull) 

709. Mustaf Krasniqi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1989 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLP05-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Mustaf 

Krasniqit, i moshës 66-vjeçare.1990 Mustaf Krasniqi, i moshës 65-vjeçare, është përfshirë në listën e 

ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.1991 

(62) Rrahim Krasniqi (69-vjeçar, mashkull) 

710. Rrahim Krasniqi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1992 Rrahim Krasniqi, i moshës 69-vjeçare, është 

                                                 
1983 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1984 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 52. Shih 
edhe P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1985 P2605 (Aktautopsi për PS/II-22). 
1986 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1987 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1988 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1989 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
1990 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53. 
1991 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1992 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
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përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1998 në Izbicë. Kufoma e tij i është kthyer 

tashmë familjes.1993 

(63) Azem Kuqica (88-vjeçar, mashkull) 

711. Azem Kuçica është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1994 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHG-04-009B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Azem (Ajet) Kuqicës, i 

moshës 67-vjeçare.1995 Azem Kucica, i moshës 67-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.1996 

(64) Sami Loshi (25-vjeçar, mashkull) 

712. Sami Loshi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.1997 Krahas kësaj, kufoma e Sami Loshit është parë nga anëtari i 

familjes së tij, Liri Loshi, në vendin e vrasjeve.1998 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “PS/II-34” e gjetur në Petrovo Sello është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i 

përket Sami Loshit, i moshës 25-vjeçare.1999 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit 

mjekoligjor të Nishit dhe shkaku i vdekjes është konstatuar se ka qenë vdekje e dhunshme e 

shkaktuar nga një plagë me armë zjarri në kokë.2000 Sami Loshi, i moshës 24-vjeçare, përmendet në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i 

është kthyer tashmë familjes.2001 

(65) Jashar Loshi (48-vjeçar, mashkull) 

713. Jashar Loshi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2002 Krahas kësaj, kufomën e Jashar Loshit e ka parë Liri Loshi në 

                                                 
1993 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1994 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1995 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54. 
1996 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
1997 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
1998 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 36. 
1999 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 55. Shih 
edhe P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2000 P221 (Certifikatë e vdekjes për Sami Ijashajn); P222 (Aktautopsi për Sami Ijashajn). 
2001 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2002 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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vendin e vrasjeve.2003 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë “PS/II-25” është 

identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Jashar Loshit, i moshës 50-vjeçare.2004 Kjo 

kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjekoligjor të Nishit dhe shkaku i vdekjes është 

konstatuar se ka qenë vdekje e dhunshme e shkaktuar nga një plagë me armë zjarri në kokë.2005 

Jashar Loshi, i moshës 50-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i 

zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2006 

(66) Selman Loshi (78-vjeçar, mashkull) 

714. Selman Loshi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2007 Krahas kësaj, kufomën e Selman Loshit e ka parë Liri Loshi 

në vendin e vrasjeve.2008 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë “PS/II-39” e 

gjetur në Petrovo Sello është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Sami Loshit, i 

moshës 78-vjeçare.2009 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjeko-ligjor të Nishit 

dhe shkaku i vdekjes është përcaktuar si vdekje e dhunshme për shkak të lëndimeve të trurit të 

shkaktuara nga një predhë e shkrepur nga armë zjarri dore.2010 Selman Loshi, i moshës 70-vjeçare, 

përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 21 mars 1999. 

Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2011 

(67) Halil Morina (38-vjeçar, mashkull) 

715. Halil Morina është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2012 Varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i 

SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin e Halil Morinës.2013 Halil Morina, i moshës 56-vjeçare, 

është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2014 

                                                 
2003 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 36. 
2004 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55; P2559 
(Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8. 
2005 P217 (Certifikatë e vdekjes për Jashar Loshajn); P218 (Aktautopsi për PS/II-25). 
2006 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2007 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2008 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 19, 36. 
2009 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55; P2559 
(Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8. 
2010 P2609 (Aktautopsi për PS/II-39). Shih gjithashtu P2454 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 220–223. 
2011 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2012 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2013 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 4. 
2014 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(68) Sokol (H) Murseli (63-vjeçar, mashkull) 

716. Sokol Murseli është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2015 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLP 06/001B” është identifikuar se i përket Sokol (H) Murselit, i moshës 37-vjeçare.2016 

Sokol (H) Murseli, i moshës 37-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur 

si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2017 Dhoma 

vëren këtu mospërputhjen midis moshës së viktimës së pretenduar në Aktakuzë dhe moshës së 

viktimës kufoma e së cilës është analizuar nga KNPZH-ja dhe është përfshirë në listën e ZPZHML-së 

të personave të zhdukur. 

(69) Beqir Musliu (45-vjeçar, mashkull) 

717. Beqir Musliu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2018 Beqir Musliu, i moshës 43-vjeçare, është identifikuar si njëri 

prej kufomave të këqyrura nga ekipi i Tomasheviqit, përmes një shënimi me emrin e tij të gjetur 

pranë kufomës.2019 Krahas kësaj, varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i SPB-së 

së Mitrovicës është shënuar me emrin e Beqir Musliut, i moshës 43-vjeçare.2020 Sipas njërit prej 

raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë “FLR 10/001B” është identifikuar përmes ADN-së se i 

përket Beqir Musliut, i moshës 43-vjeçare.2021 Beqir Musliu, i moshës 42-vjeçare, përmendet në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i 

është kthyer tashmë familjes.2022 

(70) Ilaz Musliu (73-vjeçar, mashkull) 

718. Ilaz Musliu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2023 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“PS/II-42” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Iljaz Musliut, i moshës 51-

vjeçare.2024 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjeko-ligjor të Nishit dhe shkaku i 

                                                 
2015 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2016 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 59. 
2017 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2018 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2019 P248 (aktautopsitë të Gordana Tomasheviqit), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 199–202. 
2020 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 5. 
2021 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 59. 
2022 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2023 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2024 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 59. Shih 
edhe P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
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vdekjes është përcaktuar si vdekje e dhunshme për shkak të lëndimeve të trurit të shkaktuara nga një 

predhë e gjuajtur me armë zjarri dore.2025 Ilaz Musliu, i moshës 51-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2026 

(71) Shaban Musliu (87-vjeçar, mashkull) 

719. Mustafa Draga dëshmoi se ka parë kufomën e Shaban Musliut në fushën e Izbicën.2027 Shaban 

Musliu është përfshirë edhe si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri 

Loshi dhe Afrim Xhemajli.2028 

(72) Halit Musliu (62-vjeçar, mashkull) 

720. Halit Musliu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2029 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHE-05-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Halit Musliut, i moshës 

62-vjeçare.2030 Halit Musliu, i moshës 62-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2031 

(73) Naim Musliu (23-vjeçar, mashkull) 

721. Naim Musliu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2032 Varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i 

SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin “Naim Musljija”, i moshës 23-vjeçare.2033 Naim 

Musliu, i moshës 23-vjeçare, renditet edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i 

zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2034 

(74) Mehmet Musliu (46-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2025 P2610 (Aktautopsi për PS/II-42). 
2026 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2027 Mustafa Draga, T. 2361 (25 gusht 2006). 
2028 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2029 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2030 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 59. 
2031 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2032 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2033 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 5. 
2034 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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722. Mehmet Musliu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2035 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLR-07-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Muhamet 

Musliut, i moshës 46-vjeçare.2036 Muhamet Musliu, i moshës 46-vjeçare, përmendet edhe në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2037 

(75) Hasan Mustafa (70-vjeçar, mashkull) 

723. Hasan Mustafa është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2038 Hasan Mustafaj, i moshës 67-vjeçare, renditet edhe 

në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2039 

(76) Azem Osmani (75-vjeçar, mashkull) 

724. Azem Osmani është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2040 Azem Osmani është identifikuar, përmes një pllake 

të drunjtë varri të gjetur pranë kufomës, si një prej kufomave të këqyrura nga ekipi i 

Tomasheviqit.2041 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë “FHG-01-001B” është 

identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Azem Osmanit, i moshës 69-vjeçare.2042 Azem 

Osmani, i moshës 69-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i 

zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2043 

(77) Fatmir Osmani (24-vjeçar, mashkull) 

725. Fatmir Osmani është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2044 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “PS/II-18” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Fatmir Osmanit, i 

                                                 
2035 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2036 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 59. 
2037 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2038 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2039 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2040 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2041 P248 (aktautopsitë të Gordana Tomasheviqit), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 310–313. 
2042 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60. 
2043 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2044 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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moshës 24-vjeçare.2045 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjeko-ligjor të Nishit 

dhe shkaku i vdekjes është konstatuar se ka qenë një plagë me armë zjarri në kraharor.2046 Fatmir 

Osmani, i moshës 24-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i 

zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2047 

(78) Hetem Osmani (70-vjeçar, mashkull) 

726. Hetem Osmani është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2048 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FHG-02-012B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Hetem 

Osmanit, i moshës 63-vjeçare.2049 Etem Osmani, i moshës 66-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2050 

(79) Muharrem Osmani (90-vjeçar, mashkull) 

727. Muharrem Osmani është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2051 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FHG-01-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Muharrem 

Osmanit, i moshës 76-vjeçare.2052 Muharrem Osmani, i moshës 76-vjeçare, përmendet edhe në listën 

e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2053 

(80) Pajazit (D) Qaka (70-vjeçar, mashkull) 

728. Dhoma nuk ka marrë asnjë provë mjeko-ligjore në lidhje me këtë viktimë të pretenduar. 

(81) Sabit Qallapeku (55-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2045 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60; P2559 
(Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 9. 
2046 P213 (Certifikatë e vdekjes për Fatmir Osmanajn); P214 (Aktautopsi për PS/II-18). 
2047 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2048 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2049 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60. 
2050 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2051 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2052 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60. 
2053 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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729. Sabit Qallapeku është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2054 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FHG-02-004B” është identifikuar se i përket Sabit Qallapekut, i moshës 60-vjeçare.2055 

Sabit Qallapeku, i moshës 59-vjeçare, përmendet edhe në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2056 

(82) Ismajl Qelaj (61-vjeçar, mashkull) 

730. Mustafa Draga e identifikoi Ismajl Çelën si njërin prej burrave të ekzekutuar në Izbicë më 28 

mars 1999.2057 Ismail Qelaj është përfshirë edhe si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë 

të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2058 Ismajl Çelaj, i moshës 60-vjeçare, është 

përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.2059 

(83) Rexhep Qelaj (72-vjeçar, mashkull) 

731. Mustafa Draga e identifikoi Rexh Çelën si njërin prej burrave, në ekzekutimin e të cilëve ai 

ka qenë dëshmitar, më 28 mars 1999.2060 Rexhep Qelaj është përfshirë si njëri prej personave të vrarë 

në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2061 Ai është identifikuar edhe 

përmes procedurës që përshkruhet në Seksionin VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë 

nga videoja e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2062 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-

së, kufoma me etiketë “FHE-11-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket 

Rexhep Qelajt, i moshës 72-vjeçare.2063 Së fundi, Rexhep Çelaj, i moshës 73-vjeçare, përmendet në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i 

është kthyer tashmë familjes.2064 

(84) Metush Qelaj (68-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2054 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2055 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 62. 
2056 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2057 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. Shih gjithashtu Vëllimin 2, shënimi 1489. 
2058 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2059 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2060 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
2061 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2062 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 23, 32; P231 (Fotografi të 
kufomave të gjetura në Izbicë),  
f. 167–168. 
2063 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 62. 
2064 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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732. Mustafa Draga e identifikoi Metush Çelajn si njërin prej burrave ekzekutimin e të cilëve e 

kishte parë.2065 Metush Qelaj është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2066 Metush Qelaj është identifikuar edhe përmes 

procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja 

e Liri Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2067 Sipas raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“PS/II-27” “PS/II-45” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Metush Qelajt, i 

moshës 70-vjeçare.2068 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjekoligjor të Nishit dhe 

shkaku i vdekjes është përcaktuar si dëmtim i trurit i shkaktuar nga një predhë e shkrepur nga armë 

zjarri dore.2069 Së fundi, Metush Çelaj, i moshës 70-vjeçare, përmendet edhe në listën e ZPZHML-së 

të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.2070 

(85) Hamzë Qupeva (49-vjeçar, mashkull) 

733. Hamzë Qupeva është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2071 Hamzë Qupeva është identifikuar edhe përmes 

procedurës që përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes videos të Liri Loshit.2072 Sipas njërit 

prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë “FLP 08/001B” është identifikuar përmes analizave 

të ADN-së se i përket Hamzë Qupevës, i moshës 49-vjeçare.2073 Hamzë Qupeva, i moshës 48-

vjeçare, përmendet edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 

28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2074 

(86) Ramadan Raci (56-vjeçar, mashkull) 

734. Ramadan Raci është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2075 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

                                                 
2065 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
2066 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2067 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 22, 32; P231 (Fotografi të 
kufomave të gjetura në Izbicë),  
f. 169–170. 
2068 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 62; P2559 
(Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 9. 
2069 P2433 (Aktautopsi për PS/II-45). Shih gjithashtu P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 370. 
2070 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2071 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2072 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 27. 
2073 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 62. 
2074 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2075 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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me etiketë “FLR 08-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Ramadan 

Racit, i moshës 69-vjeçare.2076 Ramadan Raci, i moshës 68-vjeçare, përmendet edhe në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2077 

(87) Halit Ramaj (60-vjeçar, mashkull) 

735. Halit Ramaj është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2078 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHG-01/013B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Halit Ramës, i moshës 

52-vjeçare.2079 Halit Ramaj, i moshës 52-vjeçare, përmendet edhe në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.2080 

(88) Muj Rexhepi (49-vjeçar, mashkull) 

736. Muj Rexhepi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2081 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHH-28/001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Muj Rexhepit, i moshës 

50-vjeçare.2082 Muj Rexhepi, i moshës 50-vjeçare, përmendet edhe në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.2083 

(89) Mustafa Sejdiu (46-vjeçar, mashkull) 

737. Mustafa Sejdiu është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2084 Mustafa Sejdiu, i moshës 46-vjeçare, është 

përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.2085 

(90) Azem Shabani ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

                                                 
2076 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 62. 
2077 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2078 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2079 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 63. 
2080 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2081 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2082 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 64. 
2083 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2084 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2085 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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738. Azem Shabani është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2086 

(91) Hysen (A) Shala (65-vjeçar, mashkull) 

739. Hysen (A) Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2087 Ai është identifikuar edhe përmes videos së Liri 

Loshit.2088 Hysen (A) Shala, i moshës 64-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2089 

(92) Idriz Shala (69-vjeçar, mashkull) 

740. Mustafa Draga e identifikoi Idriz Shalën si njërin prej burrave ekzekutimin e të cilëve e kishte 

parë.2090 Idriz Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2091 Idriz Shala, i moshës 69-vjeçare, është përfshirë në listën e 

ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2092 

(93) Isuf Shala (64-vjeçar, mashkull) 

741. Milazim Thaçi ka dëshmuar se ka qenë dëshmitar në vrasjen e Isuf Shalës, i moshës 63-

vjeçare.2093 Isuf Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2094 Ai është identifikuar edhe përmes procedurës që 

përshkruhet në Seksionin VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri 

Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2095 Isuf Shala, i moshës 62-vjeçare, është përfshirë në listën 

e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2096 

                                                 
2086 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2087 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2088 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 26. 
2089 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2090 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
2091 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2092 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2093 Milazim Thaqi, P2246 (deklaratë e dëshmitarit, datë 12 nëntor 1999), f. 5, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 17 dhe 
20 tetor 2001), f. 2–3. 
2094 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2095 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 22. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 153. 
2096 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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(94) Muj Shala (62-vjeçar, mashkull) 

742. Muj Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2097 Muj Shala është identifikuar edhe përmes procedurës që 

përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit 

dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2098 Muj Shala, i moshës 62-vjeçare, është përfshirë në listën e 

ZPZHML-së si i zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.2099 

(95) Sali Shala (38-vjeçar, mashkull) 

743. Mustafa Draga e identifikoi Sali Shalën si njërin prej burrave, në ekzekutimin e të cilëve ai ka 

qenë dëshmitar.2100 Sali Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2101 Ai është identifikuar edhe përmes procedurës që 

përshkruhet në Seksionin VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri 

Loshit dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2102 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me 

etiketë “FHG-04-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Sali Shalës, i 

moshës 34-vjeçare.2103 Sali Shala, i moshës 34-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.2104 

(96) Zymer Shala (63-vjeçar, mashkull) 

744. Mustafa Draga e identifikoi Zymer Shalën si njërin prej burrave ekzekutimin e të cilëve e 

kishte parë.2105 Zymer Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2106 Ai është identifikuar edhe përmes procedurës që 

përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit 

                                                 
2097 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2098 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 32. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 157–158. 
2099 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2100 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
2101 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2102 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 31. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 156. 
2103 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 66. 
2104 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2105 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
2106 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2107 Një prej aktautopsive të Tomasheviqit e identifikon Zymer 

Shalën përmes një shënuesi varri që i është gjetur në trup, me emrin “Zimber (Shala) Talir” dhe vitin 

e lindjes, që është 1936.2108 Në të vërtetë, varri i njërit prej kufomave të zhvarrosura në Izbicë nga 

ekipi i SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin “Zumber Shala”.2109 Sipas njërit prej raporteve 

të KNPZH-së, kufoma me etiketë “FHE-08-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se 

i përket Zymer Shalës, i moshës 63-vjeçare.2110 Zymer Shala, i moshës 63-vjeçare, përmendet në 

listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i 

është kthyer tashmë familjes.2111 

(97) Halim Shala (63-vjeçar, mashkull) 

745. Mustafa Draga e identifikoi Halim Shalën si njërin prej burrave ekzekutimin e të cilëve e 

kishte parë.2112 Halim Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2113 Ai është identifikuar edhe përmes procedurës që 

përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit 

dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2114 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHH-12-001” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Halim Shalës, i moshës 64-

vjeçare.2115 Halim Shala, i moshës 63-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2116 

(98) Hijraz Shala (70-vjeçar, mashkull) 

746. Hajriz Shala është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2117 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FLR-06-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Hajriz Shalës, i moshës 

                                                 
2107 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 31. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë),  
f. 154–155. 
2108 Gordana Tomasheviq, T. 7036–7037 (21 nëntor 2006); P248 (aktautopsitë të Gordana Tomasheviqit), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 345–348. 
2109 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 7. 
2110 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 67. 
2111 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2112 Mustafa Draga, P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 4. 
2113 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2114 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 31. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 152. 
2115 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 66. 
2116 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2117 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
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76-vjeçare.2118 Hajriz Shala, i moshës 76-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2119 

(99) Sadik Sherifi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull)  

747. Sadik Sherifi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2120 

(100) Zeqir Shpati (60-vjeçar, mashkull) 

748. Zeqir Shpati është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2121 Zeqir Shpati, i moshës 61-vjeçare, është përfshirë në listën e 

ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2122 

(101) Rizah Spahiu (70-vjeçar, mashkull) 

749. Dhoma nuk ka marrë asnjë provë mjeko-ligjore në lidhje me këtë viktimë të pretenduar. 

(102) Ramë Syla (63-vjeçar, mashkull) 

750. Ramë Syla është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2123 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHG-03-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Ramë Sylës, i moshës 60-

vjeçare.2124 Ramë Syla, i moshës 59-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2125 

(103) Brahim Tahiri (83-vjeçar, mashkull) 

751. Brahim Tahiri është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2126 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLR-04-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Brahim 

                                                 
2118 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 66. 
2119 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2120 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2121 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2122 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2123 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2124 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 70. 
2125 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2126 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
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Tahirit, i moshës 79-vjeçare.2127 Megjithatë, Brahim Tahiri, i moshës 79-vjeçare, është përfshirë në 

listën e ZPZHML-së si i zhdukur në Izbicë më 4 janar 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.2128 

(104) Gani Temaj (41-vjeçar, mashkull) 

752. Gani Temaj është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2129 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“FHE-04-002B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Gani Temajt, i moshës 

49-vjeçare.2130 Gani Temaj, i moshës 49-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të 

zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë familjes.2131 

(105) Hamdi Temaj (49-vjeçar, mashkull) 

753. Hamdi Temaj është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2132 Kufoma e gjetur në Petrovo Sello, me etiketë “PS/II-32”, 

është identifikuar përmes analizës së ADN-së se është e Hamdi Temajt.2133 Kjo kufomë është 

analizuar nga ekspertët e institutit mjeko-ligjor të Nishit dhe shkaku i vdekjes është konstatuar se ka 

qenë një plagë me armë zjarri në kokë.2134 Hamdi Temaj, i moshës 41-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2135 

(106) Hamit (B) Thaqi (70-vjeçar, mashkull) 

754. Hamit (B) Thaqi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2136 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “PSII/015(2)” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Hamit (Ibrahim) 

Thaqit, i moshës 70-vjeçare.2137 Hamit (Ibrahim) Thaqi, i moshës 70-vjeçare, përmendet në listën e 

                                                 
2127 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 70. 
2128 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2129 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2130 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 71. 
2131 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2132 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2133 P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 10. 
2134 P219 (Certifikatë e vdekjes për Hamdi Temajn); P220 (Aktautopsi për Hamdi Temajn). 
2135 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2136 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2137 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 71. 
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ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2138 

(107) Ramë (H) Thaqi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

755. Ramë (H) Thaqi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2139 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLR 12-001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Ramë Thaqit, i 

moshës 66-vjeçare.2140 Ramë Thaqi, i moshës 67-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.2141 

(108) Ajet (D) Thaqi (71-vjeçar, mashkull) 

756. Ajet (D) Thaqi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2142 Varri i një prej kufomave të zhvarrosura në Izbicë 

nga ekipi i SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin e Ajet Thaqit.2143 Ajet (D) Thaqi, i moshës 

70-vjeçare, është përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2144 

(109) Sheremet Thaqi (49-vjeçar, mashkull) 

757. Sheremet Thaqi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2145 Sheremet Thaqi, i moshës 46-vjeçare, është 

përfshirë në listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2146 

(110) Ukë Uka (80-vjeçar, mashkull) 

758. Milazim Thaqi dëshmoi se ka qenë dëshmitar në vrasjen e kushëririt Ukë Ukës, i moshës 74-

vjeçare.2147 Ukë Uka është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

                                                 
2138 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2139 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2140 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 71. 
2141 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2142 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2143 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 5. 
2144 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2145 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2146 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2147 Milazim Thaqi, P2246 (deklaratë e dëshmitarit, datë 12 nëntor 1999), f. 5, P2446 (deklaratë e dëshmitarit, datë 17 dhe 
20 tetor 2001), f. 2–3. 
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nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2148 Ukë (Ukë) Thaqi, i moshës 74-vjeçare, është përfshirë në 

listën e ZPZHML-së si i zhdukur më 28 mars 1999 në Izbicë.2149 

(111) Zenel Veliqi (75-vjeçar, mashkull) 

759. Zenel Veliqi është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2150 Sipas listës së ZPZHML-së të personave të zhdukur, Zenel 

Veliqi ishte 20-vjeçar dhe është zhdukur në maj 1999. Sipas listës, kufoma e gjetur në Petrovo Sello, 

me etiketë “PSI-5”, është identifikuar përmes analizës së ADN-së se është e Zenel Veliqit.2151 

Dhoma vëren dallimin e madh në moshë midis personit që përshkruhet në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur kufoma e të cilit është gjetur në Petrovo Sello, me etiketë “PSI-5”, dhe 

viktimës së pretenduar në Listën F të Aktakuzës. Duhet theksuar edhe se personi i parë thuhet se 

është zhdukur në maj 1999. 

(112) Idriz Xhemajli (73-vjeçar, mashkull) 

760. Idriz Xhemajli është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2152 Një prej aktekspertizave të Tomasheviqit e 

identifikon Idriz Xhemajlin përmes letërnjoftimit dhe kartës së sigurimeve shëndetësore me emrin 

“Idriz Hnemajli” dhe me vitin e lindjes 1928.2153 Në të vërtetë, varri i një prej kufomave të 

zhvarrosura në Izbicë nga ekipi i SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin e Idriz Xhemailit.2154 

Idriz Xhemajli, i moshës 71-vjeçare, është edhe në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i 

zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.2155 

(113) Qazim Xhemajli (57-vjeçar, mashkull) 

761. Qazim Xhemajli është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2156 

(114) Jahir Zeka (60-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2148 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2149 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2150 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2151 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2152 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2153 Gordana Tomasheviq, T. 7036–7037 (21 nëntor 2006); P248 (aktautopsitë të Gordana Tomasheviqit), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 325–328. 
2154 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 6. 
2155 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2156 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
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762. Jahir Zeka është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2157 Varri i njërit prej trupave të zhvarrosur në Izbicë nga ekipi i 

SPB-së së Mitrovicës është shënuar me emrin e Jahir Zekës.2158 Sipas njërit prej raporteve të 

KNPZH-së, kufoma me etiketë “FLP07/001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i 

përket Jahir Zekës, i moshës 49-vjeçare.2159 Jahir Zeka, i moshës 49-vjeçare, përmendet në listën e 

ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është 

kthyer tashmë familjes.2160 

(115) Milazim Zeka (52-vjeçar, mashkull) 

763. Milazim Zeka është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të 

përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2161 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma 

me etiketë “FLP07/001B” është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Milazim Zekës, 

i moshës 53-vjeçare.2162 Milazim Zeka, i moshës 53-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të 

personave të zhdukur si i zhdukur në Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e tij i është kthyer tashmë 

familjes.2163 

(116) Person i paidentifikuar ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

764. Një person mashkull i paidentifikuar është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë 

në një listë të përgatitur nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2164 

(117) Zyhra Fejza (65-vjeçare, femër) 

765. Zyhra Fejza është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur 

nga Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2165 Zyhra Fejza, e moshës 61-vjeçare, është përfshirë në listën e 

ZPZHML-së si e zhdukur më 31 mars 1999 në Izbicë.2166 

(118) Zojë Osmani (67-vjeçare, femër) 

766. Mustafa Draga dëshmoi se ka parë kufomën e Zojë Osmanit më 28 mars 1999.2167 Zojë 

                                                 
2157 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2158 6D116 (Raport i MPB-së për këqyrjen e vendngjarjes në Izbicë, 2 qershor 1999), f. 5. 
2159 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 73. 
2160 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2161 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2162 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 73. 
2163 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2164 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2165 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 9. 
2166 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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Osmani është përfshirë si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur nga Liri 

Loshi dhe Afrim Xhemajli.2168 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë “PS/II-

13” e gjetur në Petrovo Sello është identifikuar përmes analizave të ADN-së se i përket Zojë 

Osmanit, e moshës 70-vjeçare.2169 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët e institutit mjeko-ligjor 

të Nishit, ndërsa nuk mund të përcaktohej shkaku i vdekjes.2170 Zojë Osmani, e moshës 70-vjeçare, 

përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si e zhdukur në Izbicë më 31 mars 1999. 

Kufoma e saj i është kthyer tashmë familjes.2171 

2.   Viktimat e papërfshira në Listën F të Aktakuzës (Izbicë) 

(1) Sofije Dragaj (66-vjeçare, femër) 

767. Sofije Draga renditet si njëri prej personave të vrarë në Izbicë në një listë të përgatitur nga 

Liri Loshi dhe Afrim Xhemajli.2172 Sofije Draga është identifikuar edhe përmes procedurës që 

përshkruhet në pjesën VII.G, konkretisht, përmes një fotografie të nxjerrë nga videoja e Liri Loshit 

dhe etiketës së emrit mbi kufomë.2173 Sipas njërit prej raporteve të KNPZH-së, kufoma me etiketë 

“PSII-8A” i përket Sofije Dragajt, e moshës 66-vjeçare.2174 Kjo kufomë është analizuar nga ekspertët 

e institutit mjeko-ligjor të Nishit, ndërsa nuk mund të përcaktohej shkaku i vdekjes.2175 Sofije Dragaj, 

e moshës 66-vjeçare, përmendet në listën e ZPZHML-së të personave të zhdukur si i zhdukur në 

Izbicë më 28 mars 1999. Kufoma e saj i është kthyer tashmë familjes.2176 

E.   VUSHTRRI 

1.   Viktimat e përfshira në Listën I të Aktakuzës (Studime e Epërme) 

768. Dhoma vëren se ka një numër mospërputhjesh midis provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa 

i takon shkrimit të emrave të disa prej viktimave të renditur në Listën I. Megjithatë, në shumicën e 

                                                                                                                                                                    
2167 Mustafa Draga, T. 2360 (25 gusht 2006); P2244 (deklaratë e dëshmitarit, datë 13 nëntor 1999), f. 5. 
2168 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2169 P2558 (Njoftim për Raportet e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60. 
2170 P2429 (Aktautopsi për PS/II-13). Shih gjithashtu P943 (Raportet e ZPZHML-së), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 366. 
2171 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
2172 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 8. 
2173 Liri Loshi, P2436 (paketa e Rregullës 92 bis), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 31. P231 (Fotografi të kufomave 
të gjetura në Izbicë), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 150–151. 
2174 P2558 (Njoftim për Aktekspertizat e ADN-së) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 39. Shih 
edhe P2559 (Shtojcë e Aktekspertizës) (e mbyllur me vulë), dokumentacioni gjyqësor elektronik f. 6. 
2175 P215 (Certifikatë e vdekjes për Sofije Dragajn); P216 (Aktautopsi për PS/II-8A). 
2176 P2798 (lista e personave të zhdukur e ZPZHML-së). 
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rasteve, këto mospërputhje janë aq të vogla saqë Trupi Gjykues është në gjendje të arrijë në 

përfundimin se të dhëna përkatës lidhet me një viktimë të caktuar. 

(1) Musa Abazi (55-vjeçar, mashkull) 

769. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2177 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore arrin në përfundim se Musa Abazi ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor, të shkaktuar me armë zjarri të shkrepur nga afër.2178 

(2) Rrahman Ademi (26-vjeçar, mashkull) 

770. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2179 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Rrahman Ademi ka vdekur si 

pasojë e plagëve në qafë dhe fytyrë, të shkaktuara me armë zjarri të shkrepur nga afër.2180 

(3) Ramadan Aliu (38-vjeçar, mashkull) 

771. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2181 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze konkludon se Ramadan Aliu ka 

vdekur si pasojë e një plage të tejpërtejshme në qafë, të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2182 

(4) Remzi Aliu (55-vjeçar, mashkull) 

772. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2183 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze konkludoi se Musa Abazi kishte 

vdekur si pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor, të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2184 

                                                 
2177 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2178 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8; 139–141; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 163–165. 
2179 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2180 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8; 102–104; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 112–115. 
2181 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2182 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 142–145; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 87–89. 
2183 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2184 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 184–187; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 114–116. 

60/28140 QUATER



 268 

(5) Afrim Bekteshi (23-vjeçar, mashkull) 

773. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2185 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Afrim Bekteshi ka vdekur si 

pasojë e tri plagëve me armë zjarri, dy prej të cilave ishin në zonën e djathtë të qafës dhe një në 

zonën e sipërme të anës së djathtë të kraharorit. Në aktekspertizë thuhet edhe se një plagë duket se 

është shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2186 

(6) Nezir Beqiri (54-vjeçar, mashkull) 

774.  Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2187 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Nezir Beqiri ka vdekur si 

pasojë e një traume të kokës të shkaktuar me mjet të fortë.2188 

(7) Hysni Bunjaku (21-vjeçar, mashkull) 

775. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2189 Në lidhje me Hysni Bunjakun, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(8) Qamile Fejzullahu (84-vjeçare, femër) 

776. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2190 Sabit Kadriu ka thënë se Qamile Fejzullahu ishte 84-vjeçare në kohën e vdekjes. Krahas 

kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Qamile Fejzullahu kishte vdekur si pasojë e 

shkaqeve natyrore, pushim zemre.2191 

(9)  Istref Ferati (27-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2185 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2186 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60–63; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43. 
2187 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2188 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 149–151; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 91–92. 
2189 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2190 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 22. 
2191 P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 59–60; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 51–52; P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–8. 
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777. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2192 Krahas kësaj, në aktekspertizën mjeko-ligjore franceze konkludohet se Istref Ferati ka 

vdekur si pasojë e një plage të tejpërtejshme në kafkë, të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2193 

(10) Milazim Ferati (20-vjeçar, mashkull) 

778. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2194 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Milazim Ferati ka vdekur si 

pasojë e katër plagëve të shkaktuara nga breshëri nga armë zjarri, një në brendësi të kafkës dhe tri në 

zonën e kraharorit.2195 

(11) Rifat Ferati (36-vjeçar, mashkull) 

779. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2196 Misioni mjekoligjor francez konkludon se Rifat Ferati ka vdekur i pasojë e një traume të 

kafkës shkaktuar me mjet të fortë.2197 

(12) Bislim Ferizi (63-vjeçar, mashkull) 

780. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë person gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2198 Në lidhje me Bislim Ferizin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(13) Mihrije Ferizi (63-vjeçar, mashkull) 

781. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2199 Në lidhje me Mihrije Ferizin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

                                                 
2192 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 22. 
2193 P331 (raport origjinal në frëngjisht. Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, 
Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 112–114; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 180–183; P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së 
vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
8. Prokuroria sqaroi se mbiemri ishte shkruar gabimisht “Feram” në aktekspertizën Mjeko-Ligjore. Shih Dosja Gjyqësore 
Përfundimtare e Prokurorisë, 29 korrik 2008 (version publik), Aneksi C (Vushtrri), f. 2; 
2194 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2195 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8, 142–145; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 166–170. 
2196 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2197 P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 57–58; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 91–93; P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7. 
2198 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2199 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
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(14) Ruzhdi Ferizi (35-vjeçar, mashkull) 

782. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2200 Në lidhje me Ruzhdi Ferizin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(15) Agim Gërguri (38-vjeçar, mashkull) 

783. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2201 Në lidhje me Agim Gërgurin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(16) Enver Gërguri (50-vjeçar, mashkull) 

784. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2202 Misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Enver Gërguri ka vdekur si rezultat plagëve 

në kafkë dhe fytyrë të shkaktuara me armë zjarri nga afërsia shume e madhe.2203 

(17) Musli Gërguri (45-vjeçar, mashkull) 

785. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2204 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Rrahman Ademi ka vdekur si 

pasojë e një plage në kokë të shkaktuar me armë zjarri, të shkrepur ngjitur me kokën e viktimës.2205 

(18) Fahri Gërxhaliu ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

786. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2206 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Fahri Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e dy plagëve në kokë, të shkaktuara me armë zjarri.2207 

(19) Haki Gërxhaliu (39-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2200 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2201 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2202 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2203 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 22–25. 
2204 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2205 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 68–71; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 69–72. 
2206 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2207 P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 17–20; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 26–30; P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7. 
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787. Dëshmitari Shukri Gërxhaliu dëshmoi se kushëriri i tij Haki Gërxhaliu u vra më 2 maj 1999 

pranë traktorit në të cilin ishte fshehur vetë dëshmitari.2208 Krahas kësaj, Sabit Kadriu ka mbledhur të 

dhëna për Haki Gërxhaliun gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të Epërme.2209 Gjithashtu, misioni 

mjeko-ligjor francez konkludon se Haki Gërxhaliu ka vdekur si pasojë e një plage të tejpërtejshme në 

kafkë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2210 

(20) Kadri Gërxhaliu (42-vjeçar, mashkull) 

788. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2211 Gjithashtu, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Kadri Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme të kafkës, shkaktuar me armë zjarri, me kontakt me viktimën.2212 

(21) Shaban Gërxhaliu (49-vjeçar, mashkull) 

789. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2213 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Shaban Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e tri plagëve: një plagë në kokë dhe fytyrë e shkaktuar me armë zjarri nga afërsia, e dyta në 

zonën e kraharorit dhe barkut dhe e treta në krah, edhe këto të shkaktuara nga afërsia.2214 

(22) Skënder Gërxhaliu (43-vjeçar, mashkull) 

790. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2215 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se vdekja e Skënder Gërxhaliut 

                                                 
2208 Shukri Gërxhaliu, P2275 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 shkurt 2002), para. 21. 
2209 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2210 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 136–138; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 159–162. 
2211 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2212 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 69–70; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 114–116. 
2213 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2214 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38–42; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 27–30. 
2215 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
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është shkaktuar nga një plagë në kokë dhe fytyrë, e shkaktuar me armë zjarri nga afërsia e madhe. 

Është gjetur një plagë e dytë në zonën e barkut, e shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2216 

(23) Zjenullah Gërxhaliu (42-vjeçar, mashkull) 

791. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2217 Misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Zejnullah Gërxhaliu ka vdekur si pasojë e një 

plage të tejpërtejshme në qafë, e shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2218 

(24) Shukri Gërguri (44-vjeçar, mashkull) 

792. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2219 Në lidhje me Shukri Gërgurin nuk është paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(25) Skënder Gërguri (26-vjeçar, mashkull) 

793. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2220 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Skënder Gërguri ka vdekur si 

pasojë e një plage në kraharor, të shkaktuar me armë zjarri nga largësia. Ekipi ka raportuar edhe se 

Skënder Gërguri kishte një plagë në kafkë, të shkaktuar me armë nga afërsia shumë e madhe.2221 

(26) Naman Gërguri (39-vjeçar, mashkull) 

794. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2222 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Naman Gërguri ka vdekur si 

pasojë e një plage në kokë, që ka shumë të ngjarë të jetë shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2223 

                                                 
2216 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 99–102; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 108-111. 
2217 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2218 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 82–83; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 84–86. 
2219 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2220 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2221 P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, 
f. 61–65; P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 58–61. 
2222 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2223 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 54–56; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54–57. 
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(27) Ramush Gërguri (63-vjeçar, mashkull) 

795. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2224 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se vdekja e Ramush Gërgurit është 

shkaktuar nga një plagë në kokë, e shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2225 

(28) Avdyl (B) Gërxhaliu (43-vjeçar, mashkull) 

796. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2226 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Avdyl (B) Gërxhaliu ka vdekur 

si pasojë e një plage të shkaktuar nga një plumb që ka kaluar tejpërtej kraharorit.2227 

(29) Avdyl (F) Gërxhaliu (47-vjeçar, mashkull) 

797. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2228 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Avdyl (F) Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e një plage në kraharor të shkaktuar me armë zjarri.2229 

(30) Bajram Gërxhaliu (40-vjeçar, mashkull) 

798. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2230 Misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Bajram Gërxhaliu ka vdekur si pasojë e dy 

plagëve në zonën e kurrizit të shkaktuara me armë zjarri nga afërsia.2231 

                                                 
2224 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2225 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 21–22; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 4–6. 
2226 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2227 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 60–62; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 97–100. 
2228 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2229 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 90–91; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 94–96. 
2230 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2231 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; 92–94; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 97–100. 
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(31) Fatmir (A) Gërxhaliu ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

799. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2232 Misioni mjeko-ligjor francez nuk ka mundur ta përcaktojë shkakun e vdekjes së Fatmir 

(A) Gërxhaliut.2233 

(32) Fatmir (U) Gërxhaliu (35-vjeçar, mashkull) 

800. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2234 Gjithashtu, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Fatmir (U) Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2235 

(33) Imer Gërxhaliu (42-vjeçar, mashkull) 

801. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2236 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Imer Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme me thikë në kraharor, e cila, sipas mendimit të misionit, është 

shkaktuar me bajonetë.2237 

(34) Nuhi Gërxhaliu (25-vjeçar, mashkull) 

802. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2238 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Nuhi Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e goditjes nga katër plumba të shkrepur nga largësia në zonën e shpinës dhe të qafës.2239 

                                                 
2232 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2233 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 95–96; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 101–103. 
2234 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2235 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; 130–132; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 151–154. 
2236 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2237 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 96–98; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 104–107. 
2238 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2239 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21–26; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 31–37. 
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(35) Sejdi Gërxhaliu (39-vjeçar, mashkull) 

803. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2240 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se vdekja e Sejdi Gërxhaliut është 

shkaktuar nga dy plagë në kraharor dhe qafë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2241 

(36) Xhevdet Gërxhaliu (18-vjeçar, mashkull) 

804. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2242 Gjithashtu, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Xhevdet Gërxhaliu ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme të kraharorit, të shkaktuar, sipas mendimit të misionit, me armë 

zjarri nga largësia.2243 

(37) Meriton Gjata (23-vjeçar, mashkull) 

805. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2244 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Meriton Gjata ka vdekur si 

pasojë e dy plagëve në zonën e kurrizit të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2245 

(38) Sevdije Gjata (48-vjeçare, femër) 

806. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2246 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se vdekja e Sevdije Gjatës është 

shkaktuar nga një plagë e tejpërtejshme në fytyrë, tangjent me kafkën, e shkaktuar me armë zjarri nga 

afërsia.2247 

                                                 
2240 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2241 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; 132–135; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 155–158. 
2242 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2243 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 85–87; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 138–141. 
2244 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21–24. 
2245 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 121–123; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 137–140. 
2246 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21–24. 
2247 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 93–95; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 152–155. 
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(39) Tefik Gjata (44-vjeçar, mashkull) 

807. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2248 Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore në lidhje me Tefik Gjatën. 

(40) Bahri Haxhaj (28-vjeçar, mashkull) 

808. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2249 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor franceze konkludon se Bahri Haxhaj ka vdekur si 

pasojë e dy plagëve të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuara me armë zjarri nga afërsia.2250 

(41) Nafije Haziri (27-vjeçare, femër) 

809. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2251 Në lidhje me Nafije Hazirin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(42) Agim Hyseni (38-vjeçar, mashkull) 

810. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2252 Megjithatë, në aktekspertizën mjeko-ligjore franceze konstatohej se vdekja e Agim 

Hysenit nuk ka qenë e dhunshme, ka mundësi të jetë shkaktuar nga problemet me organet e 

frymëmarrjes.2253 

(43) Ali Hyseni ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

811. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2254 Krahas kësaj, misioni mjekoligjor francez konkludon se Ali Hyseni ka vdekur si pasojë e 

tri goditjeve në kraharor dhe bark të shkaktuara me pushkë automatike nga afërsia. 2255 

                                                 
2248 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2249 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2250 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43–46; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 30–32. 
2251 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2252 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2253 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 54–56. P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 38. 
2254 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2255 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; 79–81; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 81–83. 
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(44) Beqir Hyseni (40-vjeçar, mashkull) 

812. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2256 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Beqir Hyseni ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga largësia.2257 

(45) Kada Hyseni (86-vjeçare, femër) 

813. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2258 Sabit Kadriu ka raportuar se Kada Hyseni ishte afërsisht 86-vjeçare në kohën kur ka 

vdekur. Megjithatë, misioni mjeko-ligjor francez arrit në përfundimin se Kada Hyseni ka vdekur nga 

shkaqe natyrore, ka shumë të ngjarë nga probleme të zemrës.2259 

(46) Hysen Hyseni (26-vjeçar, mashkull) 

814. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme. Krahas kësaj, mision mjeko-ligjor francez konkludon se Hysen Hyseni ka vdekur si pasojë e 

gjakderdhjes së jashtme për shkak të lëndimeve në enët e gjakut të qafës të shkaktuara me armë zjarri 

nga afërsia.2260 

(47) Qazim Hyseni (54-vjeçar, mashkull) 

815. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2261 Në lidhje me Qazim Hysenin nuk është paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(48) Ramadan Hyseni (18-vjeçar, mashkull) 

816. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2262 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Ramadan Hyseni ka vdekur si 

pasojë e një plage në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2263 

                                                 
2256 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2257 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 161–164; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 100–102. 
2258 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2259 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 57–59; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 39. 
2260 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24; P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së 
vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 
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(49) Rrahman Hyseni (61-vjeçar, mashkull) 

817. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2264 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se vdekja e Rrahman Hysenit është 

shkaktuar nga plagët e tejpërtejshme në kokë dhe fytyrë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2265 

(50) Xhevdet Hyseni (24-vjeçar, mashkull) 

818. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2266 Në lidhje me Xhevdet Hysenin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(51) Selman Ibishi (63-vjeçar, mashkull) 

819. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2267 Në lidhje me Selman Ibishin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(52) Sylejman Ibishi (20–30-vjeçar, mashkull) 

820. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2268 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Sylejman Ibishi është goditur dy 

herë nga afërsia dhe ka vdekur nga plagët në kokë dhe fytyrë të shkaktuara me armë zjarri.2269 

(53) Rahim Ibishi (72-vjeçar, mashkull) 

821. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2270 Në lidhje me Rahim Ibishin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(54) Tafil Ibishi (55-vjeçar, mashkull) 
                                                                                                                                                                    
7, 26–27; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor 
elektronik, f. 11–13. 
2261 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2262 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2263 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; 53–54; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 51–53. 
2264 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2265 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 61–62; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 66–68. 
2266 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2267 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2268 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2269 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 96–99; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 156–160. 
2270 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
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822. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2271 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Tafil Ibishi ka vdekur si pasojë 

e plagëve në kafkë dhe fytyrë të shkaktuar me armë zjarri të shkrepur ngjitur me kokën e 

viktimës.2272 

(55) Bajram Kurti (43-vjeçar, mashkull) 

823. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2273 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Bajram Kurti është goditur dy 

herë nga afërsia, një herë në zonën e kraharorit dhe përsëri në zonën e kafkës dhe fytyrës, që kanë 

shkaktuar vdekjen e tij.2274 

(56) Afrim Konjuhi (29-vjeçar, mashkull) 

824. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2275 Krahas kësaj, misioni francez mjeko-ligjor konkludon se Afrim Konjuhi ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2276 

(57) Rexhep Konjuhi (40-vjeçar, mashkull) 

825. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2277 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Rexhep Konjuhi ka vdekur si 

pasojë e dy plagëve në zonën e kraharorit të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2278 

(58) Shaban Krasniqi (64-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2271 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2272 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 51–53; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 79–82. 
2273 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2274 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 50–53; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 35–38. 
2275 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2276 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 23–25; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7–10. 
2277 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2278 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 28–31; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 14–18. 
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826. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2279 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Shaban Krasniqi ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri.2280 

(59) Sylë Krasniqi (70-vjeçar, mashkull) 

827. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2281 Në lidhje me Sylë Krasniqin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(60) Ibadete Lushaku (26-vjeçare, femër) 

828. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2282 Në lidhje me Ibadete Lushakun, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(61) Shehide Lushaku (89-vjeçare, femër) 

829. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2283 Në lidhje me Shehide Lushakun, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(62) Driton Maxhuni (32-vjeçar, mashkull) 

830. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2284 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Driton Maxhuni ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kafkë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia e madhe.2285 

(63) Sabri Maxhuni (34-vjeçar, mashkull) 

831. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2286 Në lidhje me Sabri Maxhunin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(64) Ali Mernica (49-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2279 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2280 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 68–69; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 110-113. 
2281 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2282 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2283 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2284 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2285 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 107–108; P332 (Aktautopsi të Misionit 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 173–175. 
2286 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 17, 21–24. 
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832. Gjatë qëndrimit në kompleksin bujqësor të Studimes së Epërme, Sabit Kadriu ishte dëshmitar 

kur dy policë e shoqëruan këtë viktimë nga kompleksi deri në portën e fabrikës në anën tjetër të 

rrugës. Pastaj, ai dëgjoi një a dy të shtëna. Më vonë, gjatë hetimit të tij, Kadriu mësoi se viktima ishte 

vrarë dhe varrosur në fshatin Pestovë.2287 Në lidhje me Ali Mernicën, Prokuroria nuk ka paraqitur 

asnjë provë mjeko-ligjore. 

(65) Remzi Morina (35-vjeçar, mashkull) 

833. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2288 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Remzi Morina ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2289 

(66) Ekrem Mulaku (32-vjeçar, mashkull) 

834. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2290 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Ekrem Mulaku ka vdekur si 

pasojë e një plage të kraharorit të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2291 

(67) Xhavit Mulaku (30-vjeçar, mashkull) 

835. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2292 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Xhavit Mulaku ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme të kraharorit të shkaktuar me armë zjarri.2293 

(68) Gani Muli (21-vjeçar, mashkull) 

836. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2294 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Gani Muli ka vdekur si pasojë e 

                                                 
2287 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 17, 21–24. 
2288 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2289 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 105–107; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 116–119. 
2290 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2291 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 86–89; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 90–93. 
2292 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2293 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 84–85; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 87–89. 
2294 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
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dy plagëve të shkaktuara me armë zjarri, një plagë e tejpërtejshme në zonën e kafkës dhe fytyrës, 

ndërsa e dyta gjithashtu e tejpërtejshme në zonën e barkut.2295 

(69) Asllan Muli (49-vjeçar, mashkull) 

837. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2296 Misioni mjeko-ligjor francez konkludon se vdekja e Asllan Mulit është shkaktuar nga dy 

plagë të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2297 

(70) Hazir Muli (52-vjeçar, mashkull) 

838. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2298 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Hazir Muli ka vdekur si pasojë 

e dy plagëve në kraharor të shkaktuara me armë zjarri nga afërsia.2299 

(71) Bajram Muliqi (60-vjeçar, mashkull) 

839. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2300 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Bajram Muliqi ka vdekur si 

pasojë e dy plagëve në kraharor të shkaktuar me armë zjarri.2301 

(72) Islam Musa (56-vjeçar, mashkull) 

840. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2302 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Islam Musa ka vdekur si pasojë e 

një plage të tejpërtejshme në kafkë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2303 

                                                 
2295 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 104–106; P332 (Aktautopsi të Misionit 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 168–172. 
2296 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2297 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 110-113; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 124–128. 
2298 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2299 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 107–109; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 120–123. 
2300 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2301 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 118–120; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 136–136. 
2302 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2303 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
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(73) Kadrush Musa (37-vjeçar, mashkull) 

841. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2304 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Kadrush Musa ka vdekur si 

pasojë e plagëve të tejpërtejshme në bark dhe kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2305 

(74) Nexhmi Musa (54-vjeçar, mashkull) 

842. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2306 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Nexhmi Musa ka vdekur si 

pasojë e një plage të brendshme në kafkë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2307 

(75) Mehdi Musliu (24-vjeçar, mashkull) 

843. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2308 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Mehdi Musliu ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor.2309 

(76) Ragip Musliu (30–35-vjeçar, mashkull) 

844. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2310 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Ragip Musliu ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2311 

                                                                                                                                                                    
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 43–45; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 67–70. 
2304 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2305 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), f. 6–10. P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 6–9. 
2306 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 21–24. 
2307 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 71–73; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 117–120. 
2308 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2309 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 188–191; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 117–119. 
2310 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2311 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 83–86; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 53–55. 
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(77) Besim Muzaqi (32-vjeçar, mashkull) 

845. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2312 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Besim Muzaqi ka vdekur si 

pasojë e dy plagëve, një plagë e tejpërtejshme në zonën e të kraharorit e shkaktuar nga një armë zjarri 

nga afërsia dhe e dyta në zonën e brendshme të kafkës e shkaktuar nga një armë zjarri e shkrepur 

ngjitur për viktimën.2313 

(78) Salih Muzaqi (37-vjeçar, mashkull) 

846. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2314 Në lidhje me Salih Muzaqin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë jeko-ligjore. 

(79) Shehide Padruzi (84-vjeçare, femër) 

847. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2315 Në lidhje me Shehide Padruzin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

(80) Murat Peci (60-vjeçar, mashkull) 

848. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2316 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Murat Peci ka vdekur si pasojë e 

plagëve të tejpërtejshme në kraharor dhe bark të shkaktuara me armë zjarri.2317 

(81) Ismajl Popova (29-vjeçar, mashkull) 

849. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2318 Në lidhje me Ismajl Popovën, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

                                                 
2312 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2313 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 109-111; P332 (Aktautopsi të Misionit 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 176–179. 
2314 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2315 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2316 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2317 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 64–67; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 105–109. 
2318 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
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(82) Enver Prronaj (32-vjeçar, mashkull) 

850. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2319 Gjithashtu, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Enver Prronaj ka vdekur si pasojë 

e një plage të tejpërtejshme në qafë të shkaktuar me armë zjarri të shkrepur ngjitur me viktimën.2320 

(83) Zymer Prronaj (35-vjeçar, mashkull) 

851. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2321 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Zymer Prronaj ka vdekur si 

pasojë e plagëve të pësuara në zonën e shpinës të shkaktuara nga mitralozi.2322 

(84) Ali Rashica (45-vjeçar, mashkull) 

852. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2323 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Ali Rashica ka vdekur si pasojë 

e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2324 

(85) Deli Rashica (48-vjeçar, mashkull) 

853. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2325 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez tregoi se Deli Rashica ka vdekur si pasojë e 

shtatë plagëve në zonën e shpinës dhe mesit dhe në parakrahun e majtë.2326 

(86) Eshref Rashica (38-vjeçar, mashkull) 

854. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2327 Në lidhje me Eshref Rashicën, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë mjeko-ligjore. 

                                                 
2319 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2320 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 146–148; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 171–174. 
2321 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2322 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 15–18; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8–9. 
2323 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2324 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 47, 52–53. P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47–50. 
2325 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2326 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 47–51; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 41–46. 
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(87) Ahmet Rexhepi (20–25-vjeçar, mashkull) 

855. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2328 Gjithashtu, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Ahmet Rexhepi ka vdekur si 

pasojë e plagëve në kafkë dhe fytyrë të shkaktuara me armë zjarri të shkrepur ngjitur me 

viktimën.2329 

(88) Ilaz Rexhepi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

856. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2330 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Ilaz Rexhepi ka vdekur si pasojë 

e dy plagëve të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2331 

(89) Ismet Rexhepi (38-vjeçar, mashkull) 

857. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2332 Në lidhje me Ismet Rexhepin, Prokuroria nuk ka paraqitur asnjë provë Mjeko-ligjore. 

(90) Agim Sadiku (23-vjeçar, mashkull) 

858. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2333 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze arrinte në përfundimin se Agim 

Sadiku ka vdekur si pasojë e një plage të tejpërtejshme në fytyrë të shkaktuar me armë zjarri.2334 

(91) Hamdi Shala (26-vjeçar, mashkull) 

859. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2335 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Hamdi Shala ka vdekur si 

                                                                                                                                                                    
2327 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2328 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2329 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 76–78; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 77–80. 
2330 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2331 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; 72–75; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, 
Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 73–76. 
2332 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2333 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2334 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 55–57; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 87–90. 
2335 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
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pasojë e një plage të tejpërtejshme në kafkë të shkaktuar me armë zjarri të shkrepur ngjitur me kokën 

e viktimës.2336 

(92) Shehide Sfarqa (50–60-vjeçare, femër) 

860. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2337 Megjithatë, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze arrinte në përfundimin se Shehide 

Sfarqa ka vdekur si pasojë e sulmit azmatik.2338 

(93) Sherif Sfarqa (43-vjeçar, mashkull) 

861. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2339 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez ka konstatuar se Sherif Sfarqa ka vdekur si 

pasojë e plagëve të tejpërtejshme në kafkë dhe fytyrë të shkaktuara me armë zjarri e shkrepur ngjitur 

me viktimën. Sherif Sfarqa kishte pësuar edhe dy plagë të tjera të shkrepura nga afërsia.2340 

(94) Skënder Sfarqa (39-vjeçar, mashkull) 

862. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2341 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez ka konkluduar se Skënder Sfarqa ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2342 

(95) Fetah Tahiri (39-vjeçar, mashkull) 

863. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2343 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze ka konkluduar se Fetah Tahiri ka 

vdekur si pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2344 

                                                 
2336 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 89–90; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 146–148. 
2337 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2338 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; 128–129; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 148–150. 
2339 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2340 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47–51; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 74–78. 
2341 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2342 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 45–47; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 71–73. 
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(96) Fehmi Tërnava (39-vjeçar, mashkull) 

864. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2345 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez ka konkluduar se Fehmi Tërnava ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme të qafës të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2346 

(97) Sahit Tiku (68-vjeçar, mashkull) 

865. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2347 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze ka konkluduar se Sahit Tiku ka 

vdekur si pasojë e dy plagëve: një plagë e tejpërtejshme në zonën të kafkës dhe fytyrës e shkaktuar 

me armë zjarri të shkrepur ngjitur me viktimën, ndërsa e dyta në zonën e kraharorit e shkaktuar me 

armë zjarri nga afërsia.2348 

(98) Azemine Vershevci (75-vjeçar, mashkull) 

866. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2349 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konkludon se Azemine Vershevci ka vdekur 

si pasojë e një traume të kafkës dhe trurit të shkaktuar me mjet të fortë që i ngjanë goditjes me 

kondak pushke.2350 

                                                                                                                                                                    
2343 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2344 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 74–76; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 121–124. 
2345 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2346 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 11–14; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 10–11. 
2347 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2348 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7, 113-117; P334 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e 
Epërme, Vol. 1), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 129–132. 
2349 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2350 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 165–167; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 102–103. 
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(99) Faik Vidishiqi (35-vjeçar, mashkull) 

867. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2351 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Faik Vidishiqi ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në bark dhe kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2352 

(100) Driton Xhafa (30–40-vjeçar, mashkull) 

868. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2353 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze konstatonte se Driton Xhafa ka 

vdekur si pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2354 

(101) Nazif Xhafa (55-vjeçar, mashkull) 

869. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2355 Krahas kësaj, aktekspertiza mjeko-ligjore franceze ka konkluduar se Nazif Xhafa ka 

vdekur si pasojë e dy plagëve: një plagë e tejpërtejshme në zonën e kafkës dhe fytyrës dhe tjetra në 

zonën poshtë kularthit të shkaktuara me armë zjarri nga afërsia.2356 

(102) Veli Xhafa (45-vjeçar, mashkull) 

870. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2357 Krahas kësaj, mision mjeko-ligjor francez konkludon se Veli Xhafa ka vdekur si pasojë e 

një plage të tejpërtejshme në kafkë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia. 2358 

                                                 
2351 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2352 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 24–25; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 16–17. 
2353 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2354 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 4–6; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 2–5. 
2355 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2356 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 101–104; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 62–64. 
2357 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2358 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 83–85; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 134–137. 
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(103) Naser Zhegrova (34-vjeçar, mashkull) 

871. Sabit Kadriu ka mbledhur të dhëna për këtë viktimë gjatë një hetimi që ka kryer në Studime të 

Epërme.2359 Krahas kësaj, misioni mjeko-ligjor francez konstatoi se Naser Zhegrova ka vdekur si 

pasojë e një plage të tejpërtejshme në kafkë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2360 

 

2.   Viktimat e papërfshira Listën I të Aktakuzës (Studime e Epërme) 

 
(1) Miran Xhafa (mashkull) 

872. Dhoma dëgjoi nga Fedrije Xhafa se i ati, Miran Xhafa, një viktimë që nuk ndodhet në Listën 

I, u vra nga forcat paraushtarake ose policore serbe më 2 maj 1999, kur po udhëtonte në kolonë.2361 

Krahas kësaj, mision mjeko-ligjor francez konkludon se Miran Xhafa ka vdekur si pasojë e një plage 

të tejpërtejshme në kafkë të shkaktuar me armë zjarri nga afërsia.2362 

F.   KAÇANIK  

1.   Viktimat e përfshira në Listën K të Aktakuzës (Kotlinë) 

873. Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa i 

takon shkrimit të emrave të disa prej viktimave të renditur në Listën K (Kotlinë). Megjithatë, në 

shumicën e rasteve, këto mospërputhje janë kaq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të konkludojë 

se të dhënat e caktuara lidhen me viktimë përkatëse. 

(1) Idriz Kuqi (55-vjeçar, mashkull) 

874. Hazbi Loku ka parë në oborrin e Liman Lokut në Kotlinë kufomën e vdekur të Idriz Kuçit, 

me një plagë në pjesën e pasme të kokës të shkaktuar me armë zjarri.2363 Kufoma e Idriz Kuqit është 

                                                 
2359 Sabit Kadriu, P2377 (deklaratë e dëshmitarit, datë 10 dhjetor 2000), f. 21–24. 
2360 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 7; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 
2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 47–49; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni 
Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 33–34. 
2361 Fedrije Xhafa, P2274 (deklaratë e dëshmitarit, datë 29 gusht 2006), para. 8. 
2362 P333 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 1), 
dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 8; P331 (Aktekspertizë e këqyrjes së vendit të ngjarjes nga Misioni Mjeko-Ligjor 
Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 81–82; P332 (Aktautopsi të Misionit Mjeko-
Ligjor Francez, Studime e Epërme, Vol. 2), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 130–133. 
2363 Hazbi Loku, P2296 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 qershor 1999), f. 5. 
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zhvarrosur nga oborri i brendshëm i xhamisë së Kotlinës.2364 Në aktekspertizën e ekipit mjeko-Ligjor 

austriak, Idriz Kuqit i është vënë etiketa “Kufoma 24” dhe si shkak i vdekjes evidentohen plagët në të 

djathtë të gjoksit të shkaktuar me armë zjarri.2365 Dr. Zoran Stankoviq, specialist mjeko-ligjor, 

thekson në aktekspertizën e tij se dëshmia e Lokut në lidhje me vendin e plagës nuk konfirmohet nga 

aktekspertiza mjeko-ligjore.2366 

(2) Ismail Kuqi (21-vjeçar, mashkull) 

875. Hazbi Loku e përmendi emrin e Ismail Kuqit, duke e identifikuar nga fotografitë, si njërin 

prej personave të vrarë në Kotlinë në mars 1999.2367 Vebi Kuqi e identifikoi kufomën e kushëririt të 

tij, Ismail Kuqit, me etiketë “Kufoma 13” përmes veshjes pas konsultimit me të ëmën e të 

vdekurit.2368 Në aktekspertizën austriake evidentohen plagë të shumta të shkaktuara me armë zjarri 

dhe thuhet se kafka e viktimës është shkatërruar me gjasë si pasojë e shpërthimit.2369 Në 

aktekspertizën e tij, Stankoviqi thotë në lidhje me këtë kufomë se është gjetur e shtrirë përmbys me 

një plagë shpërthimi në zonën e sqetullës së majtë. Ai konkludon se plaga është shkaktuar jashtë 

pusit dhe shpjegon se nëse kufoma do të kishte qenë në pus përpara se të hidhej mjeti shpërthyes në 

të atëherë do të ishte e logjikshme që lëndimet të ishin në pjesën e pasme dhe jo në pjesën e 

përparme, po të mbahet parasysh pozicioni në të cilin janë gjetur kufomat.2370 

(3) Nexhad Kuqi (31-vjeçar, mashkull) 

876. Hazbi Loku e identifikoi Nexhad Ferid Kuçin nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë 

në Kotlinë në mars 1999.2371 Vebi Kuqi e identifikoi kufomën e kushëririt të tij, Nexhad Kuqit, me 

etiketë “Kufoma 8”, përmes veshjes dhe formës së shputës së këmbës së djathtë.2372 Në 

aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe zjarri në kufomë dhe thuhet se mungon 

pjesa më e madhe e kufomat.2373 Stankoviq dëshmoi në gjyq se në aktekspertizën austriake duhej 

evidentuar dhe paraqitur më me hollësi fakti se kishte plagë edhe në pjesët e tjera të mbetura të 

kufomat, edhe pse mungonte pjesa më e madhe e kufomat.2374 Ai arriti edhe në përfundimin se nëse 

                                                 
2364 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 38–39. 
2365 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 39. 
2366 Zoran Stankoviq, T. 26164, 24166 (14 maj 2008); 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 19. 
2367 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të paraqitura nga Hazbi Loku), f. 5. 
2368 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 25. 
2369 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 25. 
2370 Zoran Stankoviq, T. 26150 (14 maj 2008); 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 8. 
2371 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 3. 
2372 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 18. 
2373 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 19. 
2374 Zoran Stankoviq, T. 26178–26179 (14 maj 2008); 
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kufoma do të ishte plagosur nga lëndë shpërthyese në pus atëherë do të kishin gjetur më shumë pjesë 

të kufomat atje. Sipas mendimit të tij, kjo do të thotë se lëndimi është shkaktuar gjetkë.2375 

(4) Xhemjal Kuqi (22-vjeçar, mashkull) 

877. Hazbi Loku e identifikoi Xhemal Muradem Kuçin nga fotografitë si njërin prej personave të 

vrarë në Kotlinë në mars 1999.2376 Vebi Kuqi e identifikoi kufomën e kushëririt të tij, Xhemal Kuqit, 

me etiketë “Kufoma 4” përmes veshjes dhe sendeve vetjake.2377 Aktekspertiza austriake evidenton 

një plagë plumbi në pjesën e pasme të trungut. Në aktautopsinë e përmendur në të njëjtën 

aktekspertizë thuhet se në trup kishte gjurmë shpërthimi dhe zjarri dhe se në shpinë mund të 

shiheshin dëmtime të lëkurës, të cilat ka të ngjarë të kenë qenë plagë cifle. Mungonte koka e 

viktimës.2378 Stankoviqi komenton se mjeku që ka shkruar aktekspertizën bie në kundërshtim kur 

përshkruan lëndimet në trup dhe dëshmoi në gjyq se në aktekspertizë kishte një gabim ku thuhej se 

kishte një plagë plumbi në trung, ndërsa më poshtë thuhet se autopsia tregoi se kishte gjurmë 

shpërthimi dhe zjarri, dhe kjo mund ta diskualifikonte mjekun si ekspert.2379 Ai komenton se mjeku 

nuk e ka kryer këqyrjen me kujdesin e duhur. 2380 Dhoma Gjyqësore vëren se duket sikur Stankoviqi 

e interpreton aktekspertizën sikur në jepen dy shkaqe për të e njëjtën plagë, çka nuk del qartë nga 

aktekspertiza.2381 Më pas, gjatë dëshmisë së tij në gjyq, Stankoviqi u pajtua me sugjerimin se 

përshkrimi i parë i plagës ishte bërë nga dikush që mblidhte prova mjeko-ligjore në vendin ku 

ndodheshin kufomat, për dallim nga shënimet e autopsisë të bëra nga Dr. Markwalder në varrezën e 

Kaçanikut.2382 

(5) Agim Loku (31-vjeçar, mashkull) 

878. Hazbi Loku e identifikoi Agim Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2383 Isuf Loku e identifikoi kufomën e vëllait të tij, Agim Lokut, me etiketë 

“Kufoma 17”, përmes dhëmbëve dhe flokëve të mbetur.2384 Në aktekspertizën austriake evidentohen 

gjurmë shpërthimi dhe zjarri dhe një plagë e shkaktuar me armë zjarri në kufomë. Mungonte pjesa 

                                                 
2375 Zoran Stankoviq, T. 26200 (14 maj 2008). 
2376 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 3. 
2377 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 13. 
2378 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 12–13. 
2379 Zoran Stankoviq, T. 26124, 26127, 26130–26131 (14 maj 2008); P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak 
për Kotlinën), f. 12–13. 
2380 Zoran Stankoviq, T. 26131–26134 (14 maj 2008). 
2381 Zoran Stankoviq, T. 26128–26129 (14 maj 2008). 
2382 Zoran Stankoviq, T. 26172–26173 (14 maj 2008). 
2383 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 5. 
2384 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 30. 
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më e madhe e kufomat.2385 Në aktekspertizën e tij, Stankoviqi thotë se fakti që letërnjoftimi i 

kufomës është gjetur në dheun e pusit tregon se sendet janë hedhur në pus gjatë varrimit.2386 

(6) Atan Loku (28-vjeçar, mashkull) 

879. Hazbi Loku e identifikoi Adnan Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2387 Megjithatë, nuk është e qartë nëse kjo ka lidhje me emrin “Atan Loku”. Për 

më tepër, asnjë kufomë nuk  është identifikuar se i përket Atan Lokut, ndërsa emri i tij nuk figuron në 

aktekspertizën e ekipit mjeko-ligjor austriak. 

(7) Garip Loku (47-vjeçar, mashkull) 

880. Hazbi Loku e identifikoi Garip Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2388 Emrush Loku e identifikoi kufomën me etiketë “Kufoma 11” si të vëllain e 

tij, Garip Lokun.2389 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë të shpërthimit, plagë të 

shkaktuara nga një shpërthim, tri plagë të shkaktuara me armë zjarri, përfshirë edhe një plagë të 

shkaktuar nga një predhë rrotulluese, dhe faktin se mund të supozohej se kishte gjakderdhje të 

brendshme sepse “mëlçia dhe mushkëritë ishin bërë copa”.2390 Mungonte shputa e majtë të 

kufomës.2391 

(8) Ibush Loku (20-vjeçar, mashkull) 

881. Hazbi Loku e identifikoi Ibush Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2392 Rexhep Loku e identifikoi kufomën me etiketë “Kufoma 21” si djalin e tij, 

Ibush Lokun.2393 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe zjarri, një predhë të 

nxjerrë nga pjesa e sipërme e kofshës së majtë dhe fakti se ishin shkatërruar këmbët dhe kafka. 

Mungonin të dyja këmbët nën kofshë.2394 

(9) Ismail Loku (28-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2385 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 30. 
2386 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 12. 
2387 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. Shih gjithashtu më poshtë 
lidhur me viktimën jo të përfshirë në listë, Adnan Loku. 
2388 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 4. 
2389 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 22. 
2390 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 23. 
2391 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 22. 
2392 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
2393 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 34. 
2394 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 33–34. 
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882. Hazbi Loku e identifikoi Ismail Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2395 Për më tepër, emri Ismail Loku, i datëlindjes 20 janar 1971, figuron në 

listën e viktimave dhe të lënduarve në aktekspertizën austriake si njëri prej personave që, sipas 

aktekspertizës austriake, “janë vrarë me të shtëna dhe shpërthim të eksplozivëve” në vendin e 

ngjarjes 1 (pusi i sipërm dhe i poshtëm i Kotlinës).2396 Megjithatë, asnjë kufomë nuk  është 

identifikuar si e Ismail Lokut.2397 Krahas kësaj, në aktekspertizë nuk jepen të dhëna të tjera në lidhje 

me Ismail Lokun. Duhet thënë se sipas aktekspertizës austriake, pesë nga 22 kufomat apo pjesët 

trupore të gjetura në puse nuk mund të identifikoheshin (Kufoma 3, Kufoma 5, Kufoma 9, Kufoma 

22 dhe Kufoma 23).2398 

(10) Izijah Loku (19-vjeçar, mashkull) 

883. Hazbi Loku e identifikoi Zija Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2399 Fshatarët e identifikuan kufomën e Izijah Lokut, me etiketë “Kufoma 2”, 

në bazë të sendeve të nxjerra në afërsi të kufomës.2400 Në aktekspertizën austriake evidentohet se 

gjurmët e shpërthimit dhe të zjarrit në trup mund të jenë shkaktuar ose përpara ose pas vdekjes. 

Kafka ishte tërësisht e copëtuar.2401 

(11) Milaim Loku (34-vjeçar, mashkull) 

884. Hazbi Loku e identifikoi të vëllain, Milaim Loku, nga fotografitë si njërin prej personave të 

vrarë në Kotlinë në mars 1999.2402 Ai dëshmoi gjithashtu se e gjeti kufomën e vdekur të Milaim 

Lokut në një lumë të vogël gjashtë ditë pas sulmit të 9 marsit 1999, me një plagë në pjesën e pasme 

të kokës të shkaktuar me armë zjarri dhe plagën dalëse në fytyrë, si edhe një plagë të prerë në anën e 

djathtë.2403 Edhe pse asnjë kufomë nuk  është identifikuar si e Milaim Lokut, Dhoma Gjyqësore e 

pranon dëshminë gjyqësore të Hazbi Lokut se Milaim Loku u vra gjatë sulmit të zhvilluar më 9 mars 

1999. 

                                                 
2395 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 5. 
2396 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 6. 
2397 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 6. 
2398 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 11, 13, 20, 34, 36; Shih gjithashtu P1809 (raport 
i përgjithshëm i Eric Baccard-it), f. 48; Eric Baccard, T. 10129 (19 shkurt 2007). 
2399 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
2400 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 9. 
2401 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 10. 
2402 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 5. 
2403 Hazbi Loku, P2296 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 qershor 1999), f. 3. 
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(12) Naser (R) Loku (17-vjeçar, mashkull) 

885. Hazbi Loku e identifikoi Naser Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2404 Rexhep Loku e identifikoi kufomën me etiketë “Kufoma 20” si të birin e 

tij, Nasser (R) Loku.2405 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe zjarri në 

trup, disa plagë nga ciflat në shpinë dhe një plagë me thikë në fyt. Mungonte pjesa e poshtme e 

këmbës së djathtë kurse koka dhe këmbët ishin shkatërruar nga pasojat e shpërthimit.2406 Stankoviqi 

raportoi se nuk mund të thuhej me siguri se plaga e fytit ishte shkaktuar me thikë, sepse mund të jetë 

shkaktuar edhe me shrapnel.2407 

(13) Sabit Loku (20-vjeçar, mashkull) 

886. Hazbi Loku e identifikoi Sabit Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2408 Për më tepër, emri Sabit Loku, i datëlindjes 1979, figuron në listën e 

viktimave dhe të lënduarve në aktekspertizën austriake si njëri prej personave që, sipas aktekspertizës 

austriake, “janë vrarë me të shtëna dhe shpërthim të eksplozivëve” në vendin e ngjarjes 1 (pusi i 

sipërm dhe i poshtëm i Kotlinës).2409 Megjithatë, asnjë kufomë nuk  është identifikuar si e Sabit 

Lokut. Krahas kësaj, në aktekspertizë nuk jepen të dhëna të tjera në lidhje me Sabit Lokun. Duhet 

thënë se sipas aktekspertizës austriake, 5 nga 22 kufomat apo pjesët trupore të gjetura në puse nuk 

mund të identifikoheshin (Kufoma 3, Kufoma 5, Kufoma 9, Kufoma 22 dhe Kufoma 23).2410 

(14) Zymer Loku (67-vjeçar, mashkull) 

887. Hazbi Loku e gjeti Zymer Lokun të gjallë, por shumë të lënduar, më 24 mars 1999, pasi 

“serbët filluan të largohen nga” fshati.2411 Zimer Loku kishte plagë në kraharor dhe këmbën e djathtë 

nga gjuri e kishte pothuajse të këputur. Megjithatë, ai dëshmoi se Zymer Loku “vdiq nga lëndimet” 

më vonë atë ditë dhe e identifikoi gjithashtu në bazë të fotografive.2412 Kufoma i Zymer Lokut u 

zhvarros nga oborri i brendshëm të xhamisë së Kotlinës.2413 Aktekspertiza austriake i kishte vënë 

kufomat të Zymer Lokut etiketën “Kufoma 25”. Sipas aktekspertizës, dora e djathtë ishte e fashuar 

                                                 
2404 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
2405 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 33. 
2406 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 32–33. 
2407 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 14. 
2408 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 4. 
2409 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 6, 71. 
2410 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 11, 13, 20, 34, 36; Shih gjithashtu P1809 (raport 
i përgjithshëm i Eric Baccard-it), f. 48; Eric Baccard, T. 10129 (19 shkurt 2007). 
2411 Hazbi Loku, P2296 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 qershor 1999), f. 6. 
2412 Hazbi Loku, P2296 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 qershor 1999), f. 6; Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 
(24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 5. 
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ndërsa këmba e djathtë ishte mbështjellë me një shall me kuadrate. Një letërnjoftim me numër SK 

01361710, i lëshuar në Kaçanik më 19 shkurt 1990 me emrin Zimer Loki Kemal u gjet në xhepat e 

tij. Në aktekspertizë evidentohej shkaku i vdekjes si një plagë e shkaktuar me armë zjarri në pulpën e 

djathtë dhe gjakderdhje e jashtme.2414 Stankoviqi komentonte në aktekspertizën e tij se vdekja nga 

hemorragjia mund të ndodhë vetëm nëse lëndohet një enë e madhe gjaku e eshtrave të poshtme, afër 

eshtrave. Ai nënvizonte edhe mospërputhjen midis aktekspertizës austriake se kishte një plagë 

shkaktuar me armë zjarri në pulpën e djathtë dhe dëshmisë së Lokut se këmba e tij e djathtë ishte 

thuajse e këputur.2415 

(15) Neshat Rexha (16-vjeçar, mashkull) 

888. Hazbi Loku e identifikoi Neshad Rexhën nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2416 Ferid B. Rexha e identifikoi kufomën me etiketë “Kufoma 7” si të birin, 

Neshat Rexhën.2417 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe zjarri në trup dhe 

thuhet se kafka është thyer nga forca e një goditjeje me mjet të fortë. Nuk mund të përcaktohet nëse 

lëndimi është pësuar përpara vdekjes apo pas saj.2418 Stankoviqi dëshmoi në gjyq se në 

aktekspertizën austriake duhej të ishte shpjeguar më me hollësi fraktura e kafkës duke qenë se mund 

të ketë disa shpjegime për shkakun e saj.2419 Gjatë pyetjeve nga Prokuroria, ai konfirmoi se një 

lëndim i tillë i kafkës mund të jetë shkaktuar edhe nga degët dhe shkopinjtë e bimësisë rreth pusit.2420 

Ai shpjegoi edhe se ka krahasuar nëse përshkrimi i veshjeve të trupave të nxjerrë nga puset përputhet 

apo jo me teshat që mund të shihen në fotografitë e nxjerra nga MPB-ja2421 në vendngjarje dhe se 

kishte arritur në përfundimin se ka arsye të besojë se një trup në hendekun pranë njërit prej puseve ka 

veshjet që thuhet se janë të Neshat Rexhës.2422 

(16) Sali (M) Vlashi (42-vjeçar, mashkull) 

889. Hazbi Loku e identifikoi Sali Vasliun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2423 Zyber Vlashi e identifikoi kufomën me etiketë “Kufoma 6” si të vëllain, 

                                                                                                                                                                    
2413 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 38–39. 
2414 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 39–40. 
2415 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 16. 
2416 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 5. 
2417 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 16. 
2418 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 16. 
2419 Zoran Stankoviq, T. 26136 (14 maj 2008); Shih gjithashtu 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 10. 
2420 Zoran Stankoviq, T. 26170 (14 maj 2008). Shih gjithashtu 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 18. 
2421 Shih 6D501 (Dosje e lëndës për një akt terrorizmi në Kotlinë, 24 mars 1999). 
2422 Zoran Stankoviq, T. 26139, 26182–26184 (14 maj 2008). Shih gjithashtu 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), 
para. 2. Gjatë marrjes në pyetje nga pala tjetër ai i krahasoi teshat në bazë të ngjyrave të tyre. 
2423 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
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Sali Vlashin.2424 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe zjarri në trup, plagë 

të shkaktuara me armë zjarri, dhe kokën dhe këmbët e copëtuara. Këmbët kanë qenë, “sipas 

supozimeve, në qendër të shpërthimit”.2425 Në aktekspertizën e tij, Stankoviqi thotë në lidhje me këtë 

kufomë se është gjetur e shtrirë përmbys në pus dhe se qendra e plagës ishte në bark. Ai konkludoi se 

“me siguri” plaga ishte shkaktuar jashtë pusit dhe shpjegonte se nëse kufoma do të kishte qenë në pus 

përpara se të hidhej mjeti shpërthyes në të atëherë do të kishte qenë e logjikshme që lëndimet të ishin 

në pjesën e pasme dhe jo në pjesën e përparme, po të kemi parasysh pozicionin në të cilin janë gjetur 

kufomat.2426 

(17) Vesel Vlashi (55-vjeçar, mashkull) 

890. Hazbi Loku e përmendi emrin e Vesel Vlashit, duke u nisur nga fotografitë, si njërin prej 

personave të vrarë në Kotlinë në mars 1999.2427 Ai dëshmoi se disa burra nga Kotllina e kishin gjetur 

Vesel Vlashin në një dhomë të katit të dytë të shtëpisë së Liman Lokut. Hazbi Lokut i thanë se Vesel 

Vlashit i kishin qëlluar disa herë në kraharor dhe se pjesa e poshtme e kufomat të tij ishte djegur 

keqas.2428 Kufoma i Vejsel Vlashit u zhvarros nga oborri i brendshëm të xhamisë së Kotlinës.2429 

Aktautopsia austriake i ka vënë Vejsel Vlashit etiketën “Kufoma 26”2430 dhe ka identifikuar gjurmë 

bloze në krahët dhe këmbët e tij dhe disa plagë të shkaktuara me armë zjarri. Sipas aktekspertizës, 

këto plagë mund të kenë qenë edhe shkaku i vdekjes.2431 Në një portofol plastik të gjetur në xhepin e 

xhaketës së tij kishte një patentë shoferi jugosllave, një letërnjoftim dhe një pasaportë, të gjitha të 

lëshuara në emrin e Vejsel Vlashit.2432 

2.   Viktimat e papërfshira në Listën K të Aktakuzës (Kotlinë) 

(1) Minah Kuqi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

891. Hazbi Loku e identifikoi Minan Kuqin, duke u nisur nga fotografitë, si njërin prej personave 

të vrarë në Kotlinë në mars 1999.2433 Baki Kuqi e identifikoi kufomën e të birit, Minah Kuqit, me 

                                                 
2424 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 15. 
2425 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 15. 
2426 Zoran Stankoviq, T. 26150 (14 maj 2008); 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 8. 
2427 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 2. 
2428 Hazbi Loku, P2296 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 qershor 1999), f. 5. 
2429 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 38–39. 
2430 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 40. 
2431 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 41. 
2432 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 41. 
2433 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
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etiketë “Kufoma 1”, përmes veshjes.2434 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi 

dhe zjarri në kufomë. Ishin të pranishme disa plagë hyrëse të plumbave. Sipas aktekspertizës, plagët 

e plumbave ka shumë të ngjarë të jenë shkaktuar pas vdekjes, sepse nuk kishte asnjë hematomë në 

to.2435 

(2) Sherif Kuqi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

892. Hazbi Loku e identifikoi Sherif Kuçin nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2436 Vebi Kuqi e identifikoi kufomën me etiketë “Kufoma 12” si të vëllain, 

Sherif Kuqi.2437 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe djegie në trup dhe 

plagë të shumëfishta shkaktuar me armë zjarri dhe thuhet se zorrët, mëlçia dhe mushkëritë e viktimës 

ishin shkatërruar nga të shtëna me armë zjarri ose nga pasojat e shpërthimit.2438 Në aktekspertizën e 

tij, Stankoviqi thotë në lidhje me këtë kufomë se është gjetur e shtrirë në shpinë me plagë shpërthimi 

në pjesën e përparme. Ai konkludoi se plaga ishte shkaktuar jashtë pusit dhe shpjegon se nëse 

kufoma do të kishte qenë në pus përpara se të hidhej mjeti shpërthyes në të atëherë do të kishte qenë 

e logjikshme që lëndimet të ishin në pjesën e pasme dhe jo në pjesën e përparme, po të kemi parasysh 

pozicioni në të cilin janë gjetur kufomat.2439 

(3) Ismet Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

893. Hazbi Loku e përmendi emrin e Ismet Lokut, duke u nisur nga fotografitë, si njërin prej 

personave të vrarë në Kotlinë në mars 1999.2440 Zenel Loku e identifikoi kufomën e të birit, Ismet 

Lokut, me etiketë “Kufoma 14”, përmes veshjes dhe sendeve vetjake.2441 Në aktekspertizën austriake 

evidentohen gjurmë shpërthimi dhe djegie në trup, një plagë në sup shkaktuar me armë zjarri dhe se 

kafka është thyer nga forca e një goditjeje me mjet të fortë.2442 

(4) Mahi Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

894. Hazbi Loku e identifikoi Mahi Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2443 Latif Loku e identifikoi kufomën e të vëllait, Mahi Lokut, me etiketë 

                                                 
2434 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 10. 
2435 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 11. 
2436 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 2. 
2437 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 24. 
2438 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 24. 
2439 Zoran Stankoviq, T. 26150 (14 maj 2008); 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 8. 
2440 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
2441 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 26. 
2442 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 27. 
2443 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
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“Kufoma 18”, përmes veshjes.2444 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe 

zjarri në trup, dhe plagë cifle në shpinën e viktimës.2445 

(5) Naser (F) Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

895. Hazbi Loku e identifikoi Nasir Fadil Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2446 Mohamed Loku e identifikoi kufomën e të vëllait, Naser (F) Lokut, me 

etiketë “Kufoma 19”, në bazë të veshjes.2447 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë 

shpërthimi dhe zjarri në trup, një plagë në stomak shkaktuar me armë zjarri dhe disa plagë në shpinë, 

që mund jenë shkaktuar nga goditje me armë zjarri ose nga një shpërthim.2448 Stankoviqi vërente në 

aktekspertizën e tij se fakti që personat që kanë bërë këqyrjen mjekësore nuk kanë qenë në gjendje të 

saktësojnë nëse lëndimet janë shkaktuar nga një armë zjarri apo nga një shpërthim konfirmon 

mungesën e përvojës së tyre si ekspertë në fushën e plagëve të armëve të zjarrit dhe shpërthimeve 

dhe në fushën e metodave të konstatimit të shrapnelit në një kufomë.2449 

(6) Bajram Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

896. Hazbi Loku e identifikoi Bajram Lokun duke u nisur nga fotografitë, si njërin prej personave 

të vrarë në Kotlinë në mars 1999.2450 Aktekspertiza austriake vëren se pjesët e një kufome me etiketë 

“Kufoma 23”, së bashku me pjesë të mbetura të veshjeve, copa mishi dhe eshtrash, nuk mund të 

identifikoheshin. Megjithatë, në masën e zhvarrosur ishte një xhaketë e cila u identifikua në vend nga 

Qani Loku si send i të birit, Bajram Lokut.2451 

(7) Sabri Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

897. Hazbi Loku e identifikoi Sabri Hamed Lokut nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë 

në Kotlinë në mars 1999.2452 Për më tepër, emri Sabri Loku, i datëlindjes 18 maj 1971, figuron në 

listën e viktimave dhe të lënduarve në aktekspertizën austriake si njëri prej personave që, sipas 

aktekspertizës austriake, “janë vrarë me armë zjarri dhe eksploziv” në vendin e ngjarjes 1 (pusi i 

sipërm dhe i poshtëm i Kotlinës).2453 Megjithatë, asnjë kufomë nuk  është identifikuar si e Sabri 

                                                 
2444 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 31. 
2445 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 31. 
2446 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 3. 
2447 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 32. 
2448 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 32. 
2449 6D670 (Aktekspertizë e Dr. Stankoviqit), para. 13. 
2450 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. 
2451 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 36. 
2452 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 3. 
2453 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 6, 71. 
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Lokut. Krahas kësaj, në aktekspertizë nuk jepen të dhëna të tjera në lidhje me Sabri Lokun. Duhet 

thënë se sipas aktekspertizës austriake, pesë nga 22 kufomat apo pjesët trupore të gjetura në puse nuk 

mund të identifikoheshin (Kufoma 3, Kufoma 5, Kufoma 9, Kufoma 22 dhe Kufoma 23).2454 

(8) Emërllah Kuçi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull)  

898. Hazbi Loku e gjeti dhe e identifikoi kufomën e Emërllah Kuçit gjashtë ditë pas sulmit të 9 

marsit, pranë kufomat të Milaim Lokut. Kishte dy vrima plumbi në xhaketë, në anën e djathtë të 

shpinës, dhe dy vrima të tjera, në anën e majtë të xhaketës. Kufomën e kishin ngrënë pjesërisht 

kafshët, kështu që plagët e sipërpërmendura, të shkaktuara me armë zjarri, ishin të vetmet që mund të 

shihte dëshmitari. Emërllah Kuçi është zhdukur më 9 mars 1999.2455 Asnjë kufomë nuk  është 

identifikuar si e Emërllah Kuçit. 

(9) Atmir Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

899. Emrush Loku i identifikoi pjesët trupore të nipit të tij, Atmir Lokut, me etiketë “Kufoma 10”, 

përmes atyre pjesëve të veshjes që kishin mbetur.2456 Në aktekspertizën e Ekipit Mjekoligjor Austriak 

evidentohen gjurmë shpërthimi dhe zjarri në kufomë, e cila përbëhej vetëm nga gjymtyrët e poshtme. 

Pjesa e sipërme e kufomat mungonte.2457 Emrush Loku i identifikoi pjesët trupore të Atmir Lokut, me 

etiketë “Kufoma 16”, duke dalluar dhëmbët e dalë dhe të vendosur në mënyrë të çrregullt në nofullën 

e sipërme dhe përmes të brendshmeve në ngjyrë kaki në të gjelbër.2458 Në aktekspertizën austriake 

evidentohen gjurmë shpërthimi dhe djegie në pjesët e kufomës dhe fakti se kufoma ndodhej thuajse 

në qendër të shpërthimit. Kafka ishte thyer si pasojë e goditjes me mjet të fortë. Në bazë të veshjes, 

është konstatuar se gjymtyrët e poshtme të viktimës janë etiketuar si “Kufoma 10”.2459 

(10) Cen Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

900. Ekrem Loku e identifikoi kufomën e të birit, Cen Lokut, me etiketë “Kufoma 15”, përmes 

çizmeve dhe çorapeve.2460 Në aktekspertizën austriake evidentohen gjurmë shpërthimi dhe djegie në 

trup dhe fakti se kufoma pothuajse ishte shkatërruar nga efekti i shpërthimit.2461 

                                                 
2454 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 11, 13, 20, 34, 36; Shih gjithashtu P1809 (raport 
i përgjithshëm i Eric Baccard-it), f. 48; Eric Baccard, T. 10129 (19 shkurt 2007). 
2455 P2296 (deklaratë e dëshmitarit, datë 4 qershor 1999), f. 3. 
2456 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 20. 
2457 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 20. 
2458 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 29. 
2459 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 29. Shih gjithashtu f. 19–20. 
2460 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 28. 
2461 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 28. 
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(11) Danush Kuqi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

901. Hazbi Loku e identifikoi Danush Idriz Kuçin nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë 

në Kotlinë në mars 1999.2462 Për më tepër, emri Danush Kuqi, i datëlindjes qershor 1982, figuron në 

listën e viktimave dhe të lënduarve në aktekspertizën austriake si njëri prej personave që, sipas 

aktekspertizës austriake, “janë vrarë me të shtëna dhe shpërthim të eksplozivëve” në vendin e 

ngjarjes 1 (pusi i sipërm dhe i poshtëm i Kotlinës).2463 Megjithatë, asnjë kufomë nuk  është 

identifikuar si e Danush Kuqit. Krahas kësaj, në aktekspertizë nuk jepet asnjë të dhëna tjetër në lidhje 

me Danush Kuqin. Duhet thënë se sipas aktekspertizës austriake, 5 nga 22 kufomat apo pjesët trupore 

të gjetura në puse nuk mund të identifikoheshin (Kufoma 3, Kufoma 5, Kufoma 9, Kufoma 22 dhe 

Kufoma 23).2464 

(12) Adnan Loku ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

902. Hazbi Loku e identifikoi Adnan Lokun nga fotografitë si njërin prej personave të vrarë në 

Kotlinë në mars 1999.2465 Asnjë kufomë nuk  është identifikuar se i përket Adnan Lokut, ndërsa emri 

i tij nuk del në aktekspertizën e ekipit mjeko-ligjor austriak. 

3.   Viktimat e përfshira në Listën K të Aktakuzës (Vataj (Sllatinë)) 

903. Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa i 

takon shkrimit të emrave të disa prej viktimave të renditur në Listën K (Vataj (Sllatinë)). Megjithatë, 

në shumicën e rasteve, këto mospërputhje janë aq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në 

përfundim se të dhënat e caktuara lidhen me viktimën përkatëse. 

 
(1) Ilir Osman Caka (15-vjeçar, mashkull) 

904. Sejdi Lami e varrosi Ilir Osman Cakën në varrezën e fshatit Vataj, Lamë, më 14 prill 

1999.2466 Ai e identifikoi Ilir Osman Cakën si njërin prej shtatë personave të vrarë në lagjet e Cakës 

dhe Tifekut më 13 prill 1999.2467 Aktekspertiza mjeko-ligjore e Lamës evidenton plagët në kokë dhe 

kraharor të shkaktuara me armë zjarri si shkakun e vdekjes së Ilir Osman Cakës, me etiketën 

                                                 
2462 Hazbi Loku, T. 3163 (11 shtator 2006); P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 2. 
2463 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 6, 71. 
2464 P361 (Aktekspertiza e Ekipit Mjeko-Ligjor Austriak për Kotlinën), f. 11, 13, 20, 34, 36; Shih gjithashtu P1809 (raport 
i përgjithshëm i Eric Baccard-it), f. 48; Eric Baccard, T. 10129 (19 shkurt 2007). 
2465 Hazbi Loku, T. 3164 (11 shtator 2006), P380 (24 fotografi të ofruara nga Hazbi Loku), f. 1. Shih gjithashtu më lart 
lidhur me viktimën e përfshirë në listë, Atan Loku. 
2466 Sejdi Lami, T. 3260–3261 (12 shtator 2006). 
2467 Sejdi Lami, T. 3260–3261 (12 shtator 2006). P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 5. 
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“viktima nr 7”, më 13 prill 1999. Aktekspertiza konkludon se “konstatimet e autopsisë përputhen me 

pretendimet se është ekzekutuar nga largësia”.2468 

(2) Jakup Mustaf Caka (37-vjeçar, mashkull) 

905. Sejdi Lami e varrosi Jakup Mustafë Cakën në varrezën e fshatit Vataj, Lamë, më 14 prill 

1999. Ai e identifikoi Jakup Cakën si njërin prej shtatë personave të vrarë në lagjet e Cakës dhe 

Tifekut më 13 prill 1999.2469 Aktekspertiza mjeko-ligjore e Lamës evidentonte një plagë të vetme të 

kraharorit të shkaktuar me armë zjarri si shkakun e vdekjes së Jakup Mustafë Cakës, me etiketë 

“viktima nr 6”, më 13 prill 1999.2470 

(3) Mahmut Hasan Caka (45-vjeçar, mashkull) 

906. Sejdi Lami e identifikoi Mahmut Cakën si njërin prej katër trupave të vdekur që ka gjetur në 

një rrugicë, nga fshati i Vatajt, Lamë, në një vend të cilin vendasit e quajnë “Gurët e Kripës”, më 13 

prill 1999.2471 Sipas aktekspertizës mjeko-ligjore të Lamës, kufoma u identifikua nga vëllai i të 

ndjerit, me etiketë “viktima nr 5”, ndërsa vdekja ka ndodhur më 13 prill 1999.2472 Në aktekspertizën 

Mjeko-ligjore të Lamës evidentohet një plagë në kraharor e shkaktuar me armë zjarri si shkaku i 

vdekjes dhe thuhet se, nga pamja, plaga dukej sikur të ishte shkaktuar nga largësia.2473 

(4) Qemajl Deda (47-vjeçar, mashkull) 

907. Në aktautopsinë për varrin e Sllatinës evidentohet një plagë në kraharor të shkaktuar me armë 

zjarri, një plagë me thikë në kraharor dhe një prerje në fyt si shkaku i vdekjes së Qemajl Dedës. 

Aktautopsia konkludon se mënyra e vdekjes ishte vrasje.2474 

(5) Nazmi Elezi (29-vjeçar, mashkull) 

908. Në aktautopsinë për varrin e Sllatinës evidentohet plaga në kokë me granatë si shkaku i 

mundshëm të vdekjes së Nazmi Elezit. Aktautopsia konkludon se mënyra e vdekjes ishte vrasje.2475 

                                                 
2468 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 21–24; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 
korrik 1999), f. 13. 
2469 Sejdi Lami, T. 3260–3261 (12 shtator 2006). P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 5. 
2470 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 17–20; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 
korrik 1999), f. 13. 
2471 P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 4; T. 3262 (12 shtator 2006). 
2472 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 13; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 
1999), f. 12. 
2473 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 13–16. 
2474 P365 (Aktautopsi për varrezën e Sllatinës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 5. 
2475 P365 (Aktautopsi për varrezën e Sllatinës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 11. 
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(6) Vesel Elezi (41-vjeçar, mashkull) 

909. Aktautopsia për varrin e Sllatinës evidentonte plagë të shumëfishta shkaktuar me armë zjarri 

si shkakun e vdekjes së Vesel Elezit. Akti konkludon se mënyra e vdekjes ishte vrasje.2476 

(7) Brahim Lama (52-vjeçar, mashkull) 

910. Sejdi Lami e përmendi emrin e Brahim Lamës si njërin prej katër trupave të vdekur që ka 

gjetur në një rrugicë, nga fshati i Vatajt, Lamë, në një vend të cilin vendasit e quajnë “Gurët e 

Kripës”, më 13 prill 1999.2477 Në aktekspertizën mjeko-ligjore të Lamës evidentohen plagë të 

shumëfishta në kraharorit të shkaktuara me armë zjarri si shkakun e vdekjes së Brahim Lamës me 

etiketë “viktima nr 9”, më 13 prill 1999.2478 

(8) Hebib Lama (18-vjeçar, mashkull) 

911. Sejdi Lami e identifikoi Hebib Lamën si njërin prej katër kufomave që kishte gjetur në një 

rrugicë, nga fshati i Vatajt, Lamë, në një vend të cilin vendasit e quajnë “Gurët e Kripës”, më 13 prill 

1999.2479 Në aktekspertizën Mjeko-ligjore të Lamës evidentohen plagë të shumëfishta në kraharor 

dhe bark të shkaktuara me armë zjarri si shkaku i vdekjes së Hebib Lamës me etiketë “viktima nr 

10”, më 13 prill 1999.2480 

(9) Ibrahim Lama (52-vjeçar, mashkull) 

912. Në aktekspertizën Mjeko-ligjore të Lamës evidentohen plagë në kraharor të shkaktuara me 

armë zjarri si shkaku i vdekjes së Ibrahim Lamës me etiketë “viktima nr 8”, më 13 prill 1999.2481 

(10) Izahir Salihu (22-vjeçar, mashkull) 

913. Në aktekspertizën Mjeko-ligjore të Lamës evidentohet një plagë në shpinë e shkaktuar me 

armë zjarri si shkaku i vdekjes së Izahir Ilaz Salihut me etiketë “viktima nr 4”, më 13 prill 1999.2482 

(11) Kemajl Salihu (40-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2476 P365 (Aktautopsi për varrezën e Sllatinës), dokumentacioni gjyqësor elektronik, f. 19. 
2477 Sejdi Lami, P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 4, T. 3261–3262 (12 shtator 2006). 
2478 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 29-32; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 
korrik 1999), f. 12. 
2479 Sejdi Lami, P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 4, T. 3261–3262 (12 shtator 2006). 
2480 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 33–36; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 
korrik 1999), f. 12. 
2481 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 25–28. 
2482 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 10–12; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 
korrik 1999), f. 13. 
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914. Në aktekspertizën mjeko-ligjore të Lamës evidentohet një plagë në bark e shkaktuar me armë 

zjarri si shkaku i vdekjes së Kemajl Ilaz Salihut me etiketë “viktima nr 3”, më 13 prill 1999.2483 

(12) Sabri Salihu (38-vjeçar, mashkull) 

915. Në aktekspertizën Mjeko-ligjore të Lamës evidentohen plagë në shpinë të shkaktuara me 

armë zjarri si shkaku i vdekjes së Sabri Ilaz Salihut me etiketë “viktima nr 2”, më 13 prill 1999.2484 

(13) Shyqyri Halili (46-vjeçar, mashkull) 

916. Sejdi Lami e identifikoi Shyqyriun si njërin prej personave të vrarë në fshatin Vataj më 13 

prill 1999.2485 Në aktekspertizën mjeko-ligjore të Lamës evidentohet një plagë në pjesën e poshtme të 

shpinës e shkaktuar me armë zjarri si shkaku i vdekjes së Shyqyri Halilit me etiketë “viktima nr 11”, 

më 13 prill 1999.2486 Në aktekspertizë evidentohen edhe katër plagë të shkaktuara me armë zjarri, në 

sup dhe krahë, të cilat janë potencialisht vdekjeprurëse dhe të cilat, për shkak të gjakderdhjes së 

shkaktuar kanë kontribuar në vdekjen e viktimës.2487 Në aktekspertizën mjeko-ligjore kanadeze 

thuhet se viktima është identifikuar nga i ati, Beqir Halili.2488 

4.   Viktimat e papërfshira në Listën K të Aktakuzës (Vataj (Sllatinë)) 

(1) Ramadan Xhokli (28-vjeçar, mashkull) 

917. Sejdi Lami e përmend Ramadan Xhoklin si njërin prej personave të vrarë në Vataj, Komuna e 

Kaçanikut, më 13 prill 1999.2489 Në aktekspertizën mjeko-ligjore kanadeze kufoma në varrin nr 1 

identifikohet si Ramadan Xhokli.2490 Në Aktekspertizën mjeko-ligjore kanadeze thuhet se viktima 

është identifikuar nga vëllai, Zeqir Xhokli.2491 

(2) Rraman Lami (52-vjeçar, mashkull) 

                                                 
2483 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 6–9; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 
1999), f. 13. 
2484 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 2–5; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 
1999), f. 13. 
2485 Sejdi Lami, T. 3261 (12 shtator 2006). P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 5. 
2486 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 38–41; P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 
korrik 1999), f. 12. 
2487 P364 (Aktekspertiza Mjeko-Ligjore e Lamës), f. 40. 
2488 P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 1999), f. 17. 
2489 Sejdi Lami, T. 3261 (12 shtator 2006). P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 5. 
2490 P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 1999), f. 4. 
2491 P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 1999), f. 17. 
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918. Në aktekspertizën mjeko-ligjore kanadeze Rraman Lama fillimisht identifikohet në varrin 

numër 9.2492 Megjithatë, më pas në aktekspertizë Rraman Lama quhet “viktima mashkull nr 8”.2493 

Duket se ka një mospërputhje të brendshme në aktekspertizë. Sejdi Lami e identifikoi njërën prej 

viktimave të vrarë më 13 prill 1999 si Rraman Lami.2494 

5.   Viktimat e përfshira në Listën K të Aktakuzës (Stagovë) 

919. Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis provave mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa i 

takon shkrimit të emrave të disa prej viktimave të renditur në Listën K (Stagovë). Megjithatë, në 

shumicën e rasteve, këto mospërputhje janë aq të vogla sa që Dhoma është në gjendje të arrijë në 

përfundimin se të dhënat e caktuar me viktimën përkatëse. 

(1) Baki Bela (72-vjeçar, mashkull) 

920. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Belës në fshatin Stagovë më 21 maj 1999.2495 Sipas 

aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/04/509” është 

identifikuar nga të afërmit si Baki Bela.2496 Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të 

Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet hemorragjia e brendshme dhe trauma të kafkës dhe trurit të 

shkaktuar me armë zjarri si shkaku i vdekjes. Viktima ka pësuar të paktën dy plagë të tejpërtejshme 

në kokë dhe qafë, gjashtë plagë të tejpërtejshme në bark dhe pesëmbëdhjetë plagë të tejpërtejshme në 

këmbën e majtë dhe komblik. Si mënyrë e vdekjes evidentohet vrasja.2497 

(2) Hamdi Dashi (53-vjeçar, mashkull) 

921. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Hamdi Dashit në fshatin Stagovë, më 21 maj 1999.2498 

Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/04/508” 

është identifikuar nga të afërmit si Hamdi Dashi.2499 Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të 

Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet hemorragjia e brendshme dhe trauma e kafkës dhe trurit si 

shkaku i vdekjes. Viktima është qëlluar tejpërtej në komblik, trung dhe shpatull, si dhe ka pësuar 

fraktura të kafkës. Si mënyrë e vdekjes evidentohet vrasja.2500 

                                                 
2492 P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 1999), f. 4. 
2493 P363 (Aktekspertizë e Ekipit Mjeko-Ligjor Kanadez, 22 korrik 1999), f. 12. 
2494 Sejdi Lami, P2271 (deklaratë e dëshmitarit, datë 14 korrik 2000), f. 4. 
2495 Muharrem Dashi, T. 4615 (11 tetor 2006). 
2496 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 494. 
2497 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 494–495. 
2498 Muharrem Dashi, T. 4615 (11 tetor 2006). 
2499 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 433. 
2500 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 433–434. 
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(3) Ibrahim Avdi Dashi (31-vjeçar, mashkull) 

922. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Ibrahim Dashit në fshatin Stagovë, më 21 maj 1999.2501 

Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/04/507” 

është identifikuar nga të afërmit si Ibrahim Dashi.2502 Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të 

Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet dëmtimi i trurit si shkaku i vdekjes. Viktima ka pësuar një 

plagë vdekjeprurëse të tejpërtejshme me armë zjarri në kokë dhe është qëlluar edhe tejpërtej barkut. 

Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2503 

(4) Ramadan Dashi (58-vjeçar, mashkull) 

923. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Ramadan Dashit në fshatin Stagovë, më 21 maj 

1999.2504 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma 

“99/04/506” është identifikuar nga të afërmit si Ramadan Dashi.2505 Në aktautopsinë e Identifikimit 

të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet shkatërrimin e trurit si shkak të vdekjes. 

Viktima ka pësuar një plagë vdekjeprurëse të tejpërtejshme me armë zjarri në kokë dhe është qëlluar 

edhe në kraharor, bark dhe kofshë. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2506 

(5) Bahrije (R) Elezi (46-vjeçare, femër) 

924. Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma 

“99/04/505” është identifikuar nga të afërmit si Bahrije Elezi.2507 Në aktautopsinë e Identifikimit të 

Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, si shkaku i vdekjes evidentohet hemorragjia e brendshme dhe 

lëndimi i zemrës dhe mushkërive, si pasojë e një plage të tejpërtejshme në kraharor me armë zjarri. 

Viktima ka pësuar edhe një plagë të tejpërtejshme në njërin krah dhe një frakturë të këmbës, të 

shkaktuar nga goditjet me mjet të fortë. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2508 

(6) Fitim Gudaqi (7-vjeçar, mashkull) 

925. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Fitim Gudaqit në fshatin Stagovë, më 21 maj 1999.2509 

Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/04/502” 

                                                 
2501 Muharrem Dashi, T. 4615 (11 tetor 2006). 
2502 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 378. 
2503 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 378–380. 
2504 Muharrem Dashi, T. 4615 (11 tetor 2006). 
2505 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 323. 
2506 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 323–324. 
2507 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 271. 
2508 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 271–272. 
2509 Muharrem Dashi, T. 4615 (11 tetor 2006). 
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është identifikuar nga të afërmit si Fitim Gudaqi.2510 Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të 

Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet hemorragjia e brendshme si shkaku më i mundshëm i vdekjes, 

që është shkaktuar nga një plagë e tejpërtejshme në qafë. Është e mundur që viktimën ta ketë mbajtur 

në krahë e ëma, gjatë incidentit, sikurse pretendohet. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2511 

(7) Hanife Gudaqi (77-vjeçare, femër) 

926. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e gjyshes së Fitim Gudaqit në fshatin Stagovë, më 21 

maj 1999.2512 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma 

“99/04/501” është identifikuar nga të afërmit si Hanife Gudaqi.2513 Në aktautopsinë e Identifikimit të 

Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, si shkaku më i mundshëm i vdekjes evidentohet hemorragjia 

e brendshme dhe e jashtme të shkaktuara nga një plagë e tejpërtejshme në qafë. Viktima është qëlluar 

tejpërtej edhe në bark. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2514 

(8) Sevdije Guri (54-vjeçare, femër) 

927. Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma 

“99/04/503” është identifikuar nga të afërmit si Sevdije Guri.2515 Në aktautopsinë e Identifikimit të 

Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, si shkaku i vdekjes evidentohet hemorragjia e jashtme, e 

shkaktuar nga plagët e tejpërtejshme në kofshë, të cilat kanë çarë enët e mëdha arteriale të gjakut. 

Viktima është qëlluar tejpërtej dhe në kraharor. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2516 

(9) Elife Jaha (83-vjeçare, femër) 

928. Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma 

“99/04/504” është identifikuar nga të afërmit si Elife Jaha.2517 Në aktautopsinë e Identifikimit të 

Viktimave, të Interpolit, si shkaku i vdekjes evidentohet hemorragjia e brendshme e shkaktuar nga 

një plagë e tejpërtejshme në kraharor dhe trauma e kafkës dhe trurit. Viktima është qëlluar tejpërtej 

                                                 
2510 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 101. 
2511 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 101–102. 
2512 Muharrem Dashi, T. 4615 (11 tetor 2006). Ndërkohë që Muharrem Dashi dëshmoi se gjyshja e Fitim Gudaqit “ishte 
më shumë se 80 vjeç”, aktautopsia së Interpolit për Viktimat e Fatkeqësive e identifikonte Hanife Gudaqin me moshë 
afërisht 74-vjeçare. 
2513 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 44. 
2514 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 44–45. 
2515 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 159. 
2516 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 159–160. 
2517 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 214. 
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me armë zjarri në krah dhe ka pësuar traumë të fytyrës (kafkës) nga goditja me mjet të fortë, më së 

shumti e dukshme në nofullën e poshtme. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2518 

(10) Ramush Jaha (75-vjeçar, mashkull) 

929. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Ramush Jahës në fshatin Stagovë, më 21 maj 1999.2519 

Aktautopsia e vendvarrimit “Stagovë” e ka shënuar kufomën e Ramush Jahës me etiketën “rasti nr 

02/99/DK”. Në aktautopsi si shkaku i vdekjes evidentohet plaga në kokë e shkaktuar me armë zjarri, . 

Viktima është goditur edhe në këmbë. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2520 

(11) Fahri Mani (56-vjeçar, mashkull) 

930. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Fahri Manit në fshatin Stagovë, më 21 maj 1999.2521 

Në aktautopsinë e Vendvarrimit “Stagovë” kufoma i Fahri Manit është shënuar me etiketën “rasti nr 

01/99/DK”. Në aktautopsi si shkaku i vdekjes evidentohet plaga në kraharor, e shkaktuar me armë 

zjarri. Viktima ishte goditur tri herë. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2522 

(12) Ibush Rrushi (59-vjeçar, mashkull) 

931. Muharrem Dashi e ka parë kufomën e Rrushit në fshatin Stagovë, më 21 maj 1999.2523 Sipas 

aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/04/510” është 

identifikuar nga të afërmit si Ibush Rrushi.2524 Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave, të 

Interpolit, si shkaku i vdekjes evidentohet hemorragjia e brendshme, shkaktuar nga një plagë e 

tejpërtejshme në kraharor. Viktima ka pësuar edhe tri plagë të tjera në gjymtyrë dhe, ka të ngjarë, një 

lëndim nga shpërthimi. Si mënyrë e vdekjes është evidentuar vrasja.2525 

6.   Viktimat e përfshira në Listën K të Aktakuzës (Lisnajë) 

932. Dhoma vëren se ka një sërë mospërputhjesh midis provave Mjeko-ligjore dhe Aktakuzës sa i 

takon shkrimit të emrave të disa prej viktimave të renditur në Listën K (Lisnajë). Megjithatë, në 

shumicën e rasteve, këto mospërputhje janë kaq të vogla saqë Dhoma është në gjendje të arrijë në 

përfundimin se të dhënat e caktuar lidhen me viktimën përkatëse. 

                                                 
2518 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 214–215. 
2519 Muharrem Dashi, T. 4616 (11 tetor 2006). 
2520 P369 (aktautopsi për Varrezën e Stagovës, 7 tetor 1999), f. 6–12. 
2521 Muharrem Dashi, T. 4616 (11 tetor 2006). 
2522 P369 (aktautopsi për Varrezën e Stagovës, 7 tetor 1999), f. 1–5. 
2523 Muharrem Dashi, T. 4615 (11 tetor 2006). 
2524 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 553. 
2525 P368 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 553–554. 
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(1) Arton Hajrush Qorri (17-vjeçar [mosha e pasigurt], mashkull) 

933. Fadil Vishi e identifikoi të ndjerin Arben Qorri nga një fotografi.2526 Sipas aktautopsisë së 

Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/03/502” është identifikuar nga të 

afërmit si Arton Hajrush Qorri.2527 Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të 

Interpolit, si shkaku i vdekjes është evidentuar hemorragjia e brendshme, e shkaktuar nga një plagë 

me armë zjarri në bark. Në aktautopsi theksohet se viktima është qëlluar edhe tejpërtej në kërdhokull. 

Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2528 

(2) Fatije Hajrush Qorri (9-vjeçare, femër) 

934. K31 e identifikoi Fetije Qorrin si të vrarë më 25 maj 1999 në Lisnajë.2529 Fadil Vishi dëshmoi 

se Fetije Qorri u vra më 25 maj 1999.2530 Ai e identifikoi nga një fotografi të bërë kur ajo ishte 

gjallë.2531 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma 

“99/03/508” është identifikuar nga të afërmit si Fatije Hajrush Qorri.2532 Në aktautopsinë e 

Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet se vajza u vra nga me armë zjarri 

tejpërtej në kafaz të kraharorit dhe se shkaku i vdekjes ka qenë hemorragjia e brendshme. Si mënyra 

e vdekjes është evidentuar vrasja.2533 

(3) Hajrush Mehmet Qorri ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

935. Fadil Vishi e identifikoi të ndjerin Hajrush Qorri nga një fotografi të bërë më 26 maj 1999.2534 

Fadil Vishi dëshmoi se hera e fundit kur e ka parë të gjallë Qorrin ka qenë përpara datës 25 maj 

1999.2535 Në deklaratën e tij të dëshmitarit, Fadil Vishi vëren gjithashtu se “ne i gjetëm edhe kufomat 

e Hajrush Qorrit dhe të djalit dhe vajzës së tij”, mirëpo më vonë ai vëren se “nuk pashë asnjërin prej 

këtyre trupave”.2536 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, 

kufoma “99/03/503” është identifikuar nga të afërmit si Hajrush Mehmet Qorri.2537 Në aktautopsinë e 

Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, si shkaku i vdekjes evidentohen dy plagë 

                                                 
2526 Fadil Vishi, T. 3558 (19 shtator 2006); P2306 (Fotografitë që ka dhënë dëshmitari Fadil Vishi për Fedije Qorrin), f. 5. 
2527 P376 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 45. 
2528 P376 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 45–46. 
2529 K31, P2595 (deklaratë e dëshmitarit, datë 16 tetor 1999), f. 4 (e mbyllur me vulë). 
2530 Fadil Vishi, T. 3558 (19 shtator 2006). 
2531 Fadil Vishi, T. 3559 (19 shtator 2006); P2306 (Fotografitë që ka dhënë dëshmitari Fadil Vishi për Fedije Qorrin), f. 1. 
2532 P372 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 49. 
2533 P372 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 49–50. 
2534 Fadil Vishi, T. 3558 (19 shtator 2006); P2306 (Fotografitë që ka dhënë dëshmitari Fadil Vishi për Fedije Qorrin), f. 7. 
2535 Fadil Vishi, T. 3558 (19 shtator 2006). 
2536 Fadil Vishi, P2284 (deklaratë e dëshmitarit, datë 18 tetor 1999), f. 4. 
2537 P378 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46. 
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shkaktuara me armë zjarri dhe hemorragjia e brendshme. Në aktautopsi konkludohet se viktima ka 

qenë në gjunjë dhe në pozicion të përkulur kur është qëlluar për vdekje. Si mënyra e vdekjes është 

evidentuar vrasja.2538 

(4) Rexhep Zejnulla Qorri (45-vjeçar, mashkull) 

936. K31 e ka parë vrasjen e Rexhep Qorrit më 25 maj 1999 në Lisnajë.2539 Fadil Vishi vërejti se 

Rexhep Qorri ishte gjetur i vdekur, megjithatë, ai nuk e ka parë kufomën e tij.2540 Sipas aktautopsisë 

së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/03/501” është identifikuar nga 

të afërmit si Rexhep Zejnulla Qorri.2541 Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, 

të Interpolit, evidentohet “pushimi i aparatit të frymëmarrjes (shkaktuar) nga shembja e trurit 

qendror” si shkaku i vdekjes. Viktima është goditur gjithashtu pas veshit me një predhë. Si mënyra e 

vdekjes është evidentuar vrasja.2542 

(5) Ali Tusha (17-vjeçar, mashkull) 

937. Në deklaratën e tij të dëshmitarit, Fadil Vishi thotë se Ali Tusha është gjetur i vrarë rreth 50 

metra larg shtëpisë së Fadil Vishit.2543 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të 

Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/03/504” është identifikuar nga të afërmit si Ali Tusha.2544 Në 

aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet se viktima është 

qëlluar me disa plumba dhe se shkaku më i mundshëm i vdekjes ka qenë hemorragjia e brendshme. 

Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2545 

(6) Xhemajl Tusha (39-vjeçar, mashkull) 

938. Në deklaratën e tij të dëshmitarit, Fadil Vishi thotë se Xhemal Tusha është gjetur i vrarë rreth 

50 metra larg shtëpisë së Fadil Vishit.2546 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të 

Fatkeqësive, të Interpolit, kufoma “99/03/505” është identifikuar nga të afërmit si Xhemajl Tusha.2547 

Në aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet se viktima 

është qëlluar të paktën gjashtë herë me armë zjarri dhe se shkaku i vdekjes ka qenë pushimi i 

                                                 
2538 P378 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46–47. 
2539 K31, P2595 (deklaratë e dëshmitarit, datë 16 tetor 1999), f. 3 (e mbyllur me vulë). 
2540 Fadil Vishi, P2284 (deklaratë e dëshmitarit, datë 18 tetor 1999), f. 4. 
2541 P373 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46. 
2542 P373 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46–47. 
2543 Fadil Vishi, P2284 (deklaratë e dëshmitarit, datë 18 tetor 1999), f. 4. 
2544 P379 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 48. 
2545 P379 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 48–49. 
2546 Fadil Vishi, P2284 (deklaratë e dëshmitarit, datë 18 tetor 1999), f. 4. 
2547 P377 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46. 
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organeve të frymëmarrjes shkaktuar nga lëndimi i palcës në pjesën e sipërme të qafës. Si mënyra e 

vdekjes është evidentuar vrasja.2548 

)7( ), mashkull]nër moshëna pëdhë nuk ka t([Rrahim Beqir Vishi  

939. Në deklaratën e tij të dëshmitarit, Fadil Vishi vëren se kufoma i Rrahim Vishit është gjetur në 

oborrin e tij më 25 maj 1999.2549 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të 

Interpolit, kufoma “99/03/506” është identifikuar nga të afërmit si Rrahim Vishi.2550 Në aktautopsinë 

e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet trauma e kafkës dhe trurit 

dhe/ose hemorragjia e brendshme, si shkaku i vdekjes. Viktima ka pësuar fraktura të shumëfishta të 

gishtave, ka shumë të ngjarë si pasojë e goditjeve me mjet të fortë, dhe është qëlluar disa herë me 

armë zjarri në kafkë, kraharor dhe gjymtyrë. Si mënyra e vdekjes është evidentuar vrasja.2551 

(8) Milaim Misim Vishi ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

940. Në deklaratën e tij të dëshmitarit, Fadil Vishi vëren se kufoma i Milaim Vishit është gjetur në 

oborrin e tij më 25 maj 1999.2552 Sipas aktautopsisë së Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të 

Interpolit, kufoma “99/03/507” është identifikuar nga të afërmit si Milaim Misim Vishi.2553 Në 

aktautopsinë e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive, të Interpolit, evidentohet se viktima është 

goditur dy herë dhe se shkaku i vdekjes ka qenë hemorragjia e brendshme. Si mënyra e vdekjes është 

evidentuar vrasja.2554 

7.   Viktimat e papërfshira në Listën K të Aktakuzës (Lisnajë) 

(1) Sylejman Gurri ([nuk ka të dhëna për moshën], mashkull) 

941. Fadil Vishi dëshmoi se Sylejman Gurri është rrëmbyer në prani të tij më 5 maj 1999 dhe u vra 

më 25 maj 1999.2555 Fadil Vishi e gjeti kufomën e Sylejman Gurrit rreth 2 kilometra larg fshatit 

Lisnajë më 26 maj 1999; është bërë një fotografi e të ndjerit.2556 

                                                 
2548 P377 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46–49. 
2549 Fadil Vishi, P2284 (deklaratë e dëshmitarit, datë 18 tetor 1999), f. 4. 
2550 P375 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 47. 
2551 P375 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 47–48. 
2552 Fadil Vishi, P2284 (deklaratë e dëshmitarit, datë 18 tetor 1999), f. 4. 
2553 P374 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46. 
2554 P374 (aktautopsi e Identifikimit të Viktimave të Fatkeqësive e Interpolit), f. 46–47. 
2555 Fadil Vishi, T. 3554 (19 shtator 2006). 
2556 Fadil Vishi, T. 3554–3555 (19 shtator 2006), P2284 (deklaratë e dëshmitarit, datë 18 tetor 1999), f. 4; Shih gjithashtu 
P2306 (Fotografitë që ka dhënë dëshmitari Fadil Vishi për Fedije Qorrin), f. 3. 
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II.   SHTOJCA B – LISTA E FORMAVE TË SHKURTUARA TË BURIME VE LIGJORE TË 
CITUARA NË KËTË AKTGJYKIM 
 
Jurisprudenca e TPNJ-së dhe TPNR-së  
 
Prokurori k. Akayesu-s, Lënda Nr. ICTR-96-4-T, Aktgjykim, 2 shtator 1998 (Aktgjykimi Akayesu) 
 
Prokurori k. Aleksovskit, Lënda Nr. IT-95-14/1-A, Aktgjykim, 24 mars 2000 (Aktgjykimi i Apelit 

Aleksovskit) 
 
Prokurori k. Babiqit, Lënda Nr. IT-03-72, Aktgjykimi i Dënimit, 29 qershor 2004 (Aktgjykimi i 

Dënimit Babiq) 
 

Prokurori k. Babiqit, Lënda Nr. IT-03-72-A, Aktgjykimi mbi Apelimin e Dënimit, 18 korrik 
2005 (Aktgjykimi Babiq mbi Apelimin e Dënimit) 

 
Prokurori k. Bagilishema-s, Lënda Nr. ICTR-95-1A-A, Aktgjykim, 3 korrik 2002 (Aktgjykimi i 

Apelit Bagilishema) 
 

Prokurori k. Bllagojeviqit dhe Jokiqit, Lënda Nr. IT-02-60-T, Aktgjykim, 17 janar 2005 (Aktgjykimi 
Bllagojeviq) 

 
Prokurori k. Bllagojeviqit dhe Jokiqit, Lënda Nr. IT-02-60-A, Aktgjykim, 9 maj 2007 

(Aktgjykimi i Apelit  Bllagojeviq) 
 
Prokurori k. Bllashkiqit, Lënda Nr. IT-95-14-T, Aktgjykim, 3 mars 2000 (Aktgjykimi Bllashkiq) 
 

Prokurori k. Bllashkiqit, Lënda Nr. IT-95-14-A, Aktgjykim, 29 korrik 2004 (Aktgjykimi i 
Apelit Bllashkiq) 

 
Prokurori k. Bralos, Lënda Nr. IT-95-17-A, Aktgjykim mbi Apelimin e Dënimit, 2 prill 2007 

(Aktgjykimi mbi Apelimin e Dënimit Bralo) 
 
Prokurori k. Bërgjaninit, Lënda Nr. IT-99-36-T, Aktgjykim, 1 shtator 2004 (Aktgjykimi Bërgjanin) 
 

Prokurori k. Bërgjaninit, Lënda Nr. IT-99-36-A, Aktgjykim, 3 prill 2007 (Aktgjykimi i Apelit 
Bërgjanin) 

 
Prokurori k. Bërgjaninit, Lënda Nr. IT-99-36-A, Vendim mbi Apelin e Ndërkohshëm, 19 mars 2004 

(Vendim mbi Apelin e Ndërkohshëm Bërgjanin lidhur me Ndërmarrjen e Përbashkët Kriminale) 
 

 Prokurori k. Delaliqit, Muciqit, Deliqit, dhe Lanxhos, Lënda Nr. IT-96-21-T, Aktgjykim, 16 nëntor 
1998 (Aktgjykimi Çelebiqi) 

 
Prokurori k. Delaliqit, Muciqit, Deliqit, dhe Lanxhos, Lënda Nr. IT-96-21-A, Aktgjykim, 20 

shkurt 2001 (Aktgjykimi i Apelit Çelebiqi) 
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Prokurori k. Deronjqit, Lënda Nr. IT-02-61-A, Aktgjykim mbi Apelimin e Dënimit, 20 korrik 2005 

(Aktgjykimi Deronjq mbi Apelimin e Dënimit) 
 
Prokurori k. Erdemoviqit, Lënda Nr. IT-96-22-Tbis, Aktgjykimi i Dënimit, 5 Mars 1998 (Aktgjykimi 

i Dënimit Erdemoviq) 
 

Prokurori k. Erdemoviqit, Lënda Nr. IT-96-22-A, Aktgjykim, 7 tetor 1997 (Aktgjykimi i 
Apelit Erdemoviq) 

 
Prokurori k. Furunxhisë, Lënda Nr. IT-95-17/1-T, Aktgjykim, 10 dhjetor 1998 (Aktgjykimi 

Furunxhija) 
 

Prokurori k. Furunxhisë, Lënda Nr. IT-95-17/1-A, Aktgjykim, 21 korrik 2000 (Aktgjykimi i 
Apelit Furunxhija) 

 
Prokurori k. Gacumbtsi-t, Lënda Nr. ICTR-2001-64-T, Aktgjykim, 17 qershor 2004 (Aktgjykimi 

Gacumbtsi) 
 
Prokurori k. Galiqit, Lënda Nr. IT-98-29-AR73.2, Vendim mbi Apelin e Ndërkohshëm lidhur me 

Rregullën 92 bis(C), 7 qershor 2002 (Vendim mbi Apelin e Ndërkohshëm Galiq 92 bis) 
 

Prokurori k. Galiqit, Lënda Nr. IT-98-29-T, Aktgjykim dhe Mendim, 5 dhjetor 2003 
(Aktgjykimi Galiq) 

 
Prokurori k. Galiqit, Lënda Nr. IT-98-29-A, Aktgjykim, 30 nëntor 2006 (Aktgjykimi i Apelit 

Galiq) 
 
Prokurori k. Haxhihasanoviqit dhe Kuburës, Lënda Nr. IT-01-47-AR72, Vendim mbi Apelin e 

Ndërkohshëm për Mosnjohje të Juridiksionit lidhur me Përgjegjësinë Komanduese, 16 korrik 2003 
(Vendimi  Haxhihasanoviq mbi Apelin e Ndërkohshëm lidhur me Përgjegjësinë Komanduese) 

 
Prokurori k. Haxhihasanoviqit dhe Kuburës, Lënda Nr. IT-01-47-T, Aktgjykim, 15 mars 

2006 (Aktgjykimi Haxhihasanoviq) 
 

Prokurori k. Haxhihasanoviqit dhe Kuburës, Lënda Nr. IT-01-47-A, Aktgjykim, 22 prill 2008 
(Aktgjykimi i Apelit Haxhihasanoviq) 

 
Prokurori k. Haliloviqit, Lënda Nr. IT-01-48-T, Aktgjykim, 16 nëntor 2005 (Aktgjykimi Haliloviq) 
 

Prokurori k. Haliloviqit, Lënda Nr. IT-01-48-A, Aktgjykim, 16 tetor 2007 (Aktgjykimi i 
Apelit Haliloviq) 

 
Prokurori k. Jelisiqit, Lënda Nr. IT-95-10-T, Aktgjykim, 14 dhjetor 1999 (Aktgjykimi Jelisiq) 
 

Prokurori k. Jelisiqit, Lënda Nr. IT-95-10-A, Aktgjykim, 5 korrik 2001 (Aktgjykimi i Apelit 
Jelisiq) 
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Prokurori k. Jokiqit, Lënda Nr. IT-01-42/1-S, Aktgjykimi i Dënimit, 18 mars 2004 (Aktgjykimi i 

Dënimit Jokiq) 
 

Prokurori k. Jokiqit, Lënda Nr. IT-01-42/1-A, Aktgjykim mbi Apelimin e Dënimit, 30 gusht 
2005 (Aktgjykimi mbi Apelimin e Dënimit Jokiq) 

 
Prokurori k. Kajelijelit, Lënda Nr. ICTR-98-44A-A, Aktgjykim, 23 maj 2005 (Aktgjykimi i Apelit 

Kajelijeli) 
 
Prokurori k. Kamuhandas, Lënda Nr. ICTR-99-54A-T, Aktgjykim, 22 janar 2004 (Aktgjykimi 

Kamuhanda) 
 

Prokurori k. Kamuhandas, Lënda Nr. ICTR-99-54A-A, Aktgjykim, 19 shtator 2005 
(Aktgjykimi i Apelit Kamuhanda) 

 
Prokurori k. Kayishema-s dhe Ruzindana-s, Lënda Nr. ICTR-95-1-T, Aktgjykim, 21 maj 1999 

(Aktgjykimi Kayishema) 
 

Prokurori k. Kayishemas dhe Ruzindanas, Lënda Nr. ICTR-95-1-A, Aktgjykim, 1 qershor 
2001 (Aktgjykimi i Apelit Kayishema) 

 
Prokurori k. Kordiqit dhe Çerkezit, Lënda Nr. IT-95-14/2-T, Aktgjykim, 26 shkurt 2001 (Aktgjykimi 

Kordiq) 
 

Prokurori k. Kordiqit dhe Çerkezit, Lënda Nr. IT-95-14/2-A, Aktgjykim, 17 dhjetor 2004 
(Aktgjykimi i Apelit Kordiq) 

 
Prokurori k. Krajishnikut, Lënda Nr. IT-00-39-T, Aktgjykim, 27 shtator 2006 (Aktgjykimi 

Krajishnik) 
 
Prokurori k. Kërnojelacit, Lënda Nr. IT-97-25-T, Aktgjykim, 15 mars 2002 (Aktgjykimi Kërnojelac) 
 

Prokurori k. Kërnojelacit, Lënda Nr. IT-97-25-A, Aktgjykim, 17 shtator 2003 (Aktgjykimi i 
Apelit Kërnojelac) 

 
Prokurori k. Kërstiqit, Lënda Nr. IT-98-33-T, Aktgjykim, 2 gusht 2001 (Aktgjykimi Kërstiq) 
 

Prokurori k. Kërstiqit, Lënda Nr. IT-98-33-A, Aktgjykim, 19 prill 2004 (Aktgjykimi i Apelit 
Kërstiq) 

 
Prokurori k. Kunaracit, Kovaçit,dhe Vukoviqit, Lënda nr. IT-96-23-T & IT-96-23/1-T, Aktgjykim, 

22 shkurt 2001 (Aktgjykimi Kunarac dhe të tjerë) 
 

Prokurori k. Kunaracit, Kovaçit, dhe Vukoviqit, Lënda nr. IT-96-23-A & IT-96-23/1-A, 12 
qershor 2002 (Aktgjykimi i Apelit Kunarac dhe të tjerë) 
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Prokurori k. Kupreshkiqit, Kupreshkiqit, Kupreshkiqit, Josipoviqit, Papiqit, dhe Vladimir Shantiqit, 
Lënda Nr. IT-95-16-T, Aktgjykim, 14 janar 2000 (Aktgjykimi Kupreshkiq dhe të tjerë) 

 
Prokurori k. Kupreshkiqit, Kupreshkiqit, Kupreshkiqit, Josipoviqit, Papiqit, dhe Vladimir 

Shantiqit, Lënda Nr. IT-95-16-A, Aktgjykimi i Apelit, 23 tetor 2001 (Aktgjykimi i Apelit 
Kupreshkiq dhe të tjerë)  

 
Prokurori k. Kvoçkës, Kosit, Radiqit, Zhigiqit, dhe Përcaqit, Lënda Nr. IT-98-30/1-T, Aktgjykim, 2 

nëntor 2001 (Aktgjykimi Kvoçka dhe të tjerë) 
 

Prokurori k. Kvoçkës, Kosit, Radiqit, Zhigiqit, dhe Përcaqit, Lënda Nr. IT-98-30/1-A, 
Aktgjykim, 28 shkurt 2005 (Aktgjykimi i Apelit Kvoçka dhe të tjerë) 

 
Prokurori kundër Fatmir Limajt, Haradin Balës, Isak Musliut, Lënda Nr. IT-03-66-T, Aktgjykim, 30 

nëntor 2005 (Aktgjykimi Limaj e të tjerë) 
 

Prokurori kundër Fatmir Limajt, Haradin Balës, Isak Musliut, Lënda Nr. IT-03-66-A, 
Aktgjykim, 27 shtator 2007 (Aktgjykimi i Apelit Limaj e të tjerë). 

 
Prokurori k. Martiqit, Lënda Nr. IT-95-11-T, Aktgjykim, 12 qershor 2007 (Aktgjykimi Martiq) 
 

Prokurori k. Martiqit, Lënda Nr. IT-95-11-A, Aktgjykim, 8 tetor 2008 (Aktgjykimi i Apelit 
Martiq) 

 
Prokurori k. Millosheviqit, Lënda Nr. IT-02-54-T, Vendim mbi Mocionin për Shpalljen e Pafajësisë, 

16 qershor 2004 (Vendimi Millosheviq i Rregullës 98 bis) 
 
Prokurori k. Mpambara-s, Lënda Nr. ICTR-01-65-T, Aktgjykim, 11 shtator 2006 (Aktgjykimi 

Mpambara) 
 
Prokurori k. Mërkshiqit, Radiqit, dhe Shlivançaninit, Lënda Nr. 95-13/1-T, Aktgjykim, 27 shtator 

2007 ( Aktgjykimi Mërkshiq dhe të tjerë) 
 

Prokurori k. Mërkshiqit, Radiqit, dhe Shlivançaninit, Lënda Nr. IT-95-13-R61, Shqyrtim i 
Aktakuzës Sipas Rregullës 61 të Rregullores së Procedurës dhe Provave, 3 prill 1996 
(Vendimi Mërkshiq i Rregullës 61) 

 
Prokurori k. Muhimana-s, Lënda Nr. ICTR-95-1B-A, Aktgjykim, 21 maj 2007 (Aktgjykimi i Apelit 

Muhimana) 
 
Prokurori k. Musema-s, Lënda Nr. ICTR-96-13-A, Aktgjykim, 16 nëntor 2001 (Aktgjykimi i Apelit 

Musema) 
 
Prokurori k. Muvunyi-t, Lënda Nr. ICTR-2000-55A-T, Aktgjykim, 12 shtator 2006 (Aktgjykimi 

Muvunyi) 
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Prokurori k. Nahimana-s, Barayagwiza-s, dhe Ngeze-s, Lënda Nr. ICTR-99-52-A, 28 nëntor 2007 
(Aktgjykimi i Apelit  Nahimana dhe të tjerë) 

 
Prokurori k. Naletiliqit dhe Martinoviqit, Lënda Nr. IT-98-34-T, Aktgjykim, 31 mars 2003 

(Aktgjykimi  Naletiliq) 
 

Prokurori k. Naletiliqit dhe Martinoviqit, Lënda Nr. IT-98-34-A, Aktgjykim, 3 maj 2006 
(Aktgjykimi i Apelit Naletiliq) 

 
Prokurori k. Ndindabahizi-t, Lënda Nr. ICTR-2001-71-I, Aktgjykim, 15 korrik 2004 (Aktgjykimi 

Ndindabahizi) 
 

Prokurori k. Ndindabahizi-t, Lënda Nr. ICTR-2001-71-A, Aktgjykim, 16 janar 2007 
(Aktgjykimi i Apelit Ndindabahizi) 

 
Prokurori k. D. Nikoliqit, Lënda Nr. IT-94-2-S, Aktgjykimi i Dënimit, 18 dhjetor 2003 (Aktgjykimi i 

Dënimit D. Nikoliq)  
 

Prokurori k. D. Nikoliqit, Lënda Nr. IT-94-2-A, Aktgjykim mbi Apelimin e Dënimit, 4 shkurt 
2005 (Aktgjykimi D. Nikoliq mbi Apelimin e Dënimit) 

 
Prokurori k. M. Nikoliqit, Lënda Nr. IT-02-60/1-A, Aktgjykim mbi Apelimin e Dënimit, 8 mars 2006 

(Aktgjykimi M. Nikoliq mbi Apelimin e Dënimit) 
 
Prokurori k. Ntagerura-s, Bagambiki-t, dhe Imanishimwe-s, Lënda Nr. ICTR-99-46-A, Aktgjykim, 7 

korrik 2006 (Aktgjykimi i Apelit Ntagerura dhe të tjerë) 
 
Prokurori k. Ntakirutimana-s dhe Ntakirutimana-s, Lënda nr. ICTR-96-10-A & ICTR-96-17-A, 

Aktgjykim, 13 dhjetor 2004 (Aktgjykimi i Apelit Ntakirutimana) 
 
Prokurori k. Obrenoviqit, Lënda Nr. IT-02-60-2, Aktgjykimi i Dënimit, 10 dhjetor 2003 (Aktgjykimi 

i Dënimit Obrenoviq) 
 
Prokurori k. Oriqit, Lënda Nr. IT-03-68-T, Aktgjykim, 30 qershor 2006 (Aktgjykimi Oriq) 
 

Prokurori k. Oriqit, Lënda Nr. IT-03-68-A, Aktgjykim, 3 korrik 2008 (Aktgjykimi i Apelit 
Oriq) 

 
Prokurori k. Semanza-s, Lënda Nr. ICTR-97-20-T, Aktgjykim, 15 maj 2003 (Aktgjykimi Semanza) 
 

Prokurori k. Semanza-s, Lënda Nr. ICTR-97-20-A, Aktgjykim, 20 maj 2005 (Aktgjykimi i 
Apelit Semanza) 

 
Prokurori k. Sheshelit, Lënda Nr. IT-03-67-AR72.1, Vendim mbi Apelin e Ndërkohshëm lidhur me 

Juridiksionin, 31 gusht 2004 (Vendimi i Apelit Sheshel mbi Juridiksionin) 
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Prokurori k. Sikiricës, Dozhenit, dhe Kolunxhisë, Lënda Nr. IT-95-8-S, Aktgjykimi i Dënimit, 13 
nëntor 2001 (Aktgjykimi i Dënimit Sikirica dhe të tjerë) 

 
Prokurori k. Simba-s, Lënda Nr. ICTR-01-76-A, Aktgjykim, 27 nëntor 2007 (Aktgjykimi i Apelit 

Simba) 
 
Prokurori k. Simiqit, Tadiqit, dhe Zariqit, Lënda Nr. IT-95-9-T, Aktgjykim, 17 tetor 2003 

(Aktgjykimi  Simiq dhe të tjerë) 
 

Prokurori k. Simiqit, Tadiqit, dhe Zariqit, Lënda Nr. IT-95-9-A, Aktgjykim, 28 nëntor 2006 
(Aktgjykimi i Apelit Simiq dhe të tjerë)  

 
Prokurori k. Stakiqit, Lënda Nr. IT-97-24-T, Aktgjykim, 31 korrik 2003 (Aktgjykimi Stakiq) 
 

Prokurori k. Stakiqit, Lënda Nr. IT-97-24-A, Aktgjykim, 22 mars 2006 (Aktgjykimi i Apelit 
Stakiq) 

 
Prokurori k. Strugarit, Lënda Nr. IT-01-42-T, Aktgjykim, 31 janar 2005 (Aktgjykimi Strugar) 
 

Prokurori k. Strugarit, Lënda Nr. IT-01-42-A, Aktgjykim, 17 korrik 2008 (Aktgjykimi i 
Apelit Strugar) 

 
Prokurori k. Tadiqit, Lënda Nr. IT-94-1-AR-72, Vendimn mbi Mocionin e Mbrojtjes për Apel të 

Ndërkohshëm lidhur me Juridiksionin, 2 tetor 1995 (Vendimi Tadiq mbi Apelin e Ndërkohshëm 
lidhur me Juridiksionin) 

 
Prokurori k. Tadiqit, Lënda Nr. IT-94-1-T, Mendim dhe Aktgjykim, 7 maj 1997 (Aktgjykimi 

Tadiq) 
 

Prokurori k. Tadiqit, Lënda Nr. IT-94-1-A, Aktgjykim, 15 korrik 1999 (Aktgjykimi i Apelit 
Tadiq) 

 
Prokurori k. Tadiqit, Lënda Nr. IT-94-1-A dhe IT-94-1-Abis, Aktgjykim mbi Apelimin e 

Dënimit, 26 janar 2000 (Aktgjykimi Tadiq mbi Apelimin e Dënimit) 
 
Prokurori k. Vasileviqit, Lënda Nr. IT-98-32-T, Aktgjykim, 29 nëntor 2002 (Aktgjykimi Vasileviq) 
 

Prokurori k. Vasileviqit, Lënda Nr. IT-98-32-A, Aktgjykim, 25 shkurt 2004 (Aktgjykimi i 
Apelit Vasileviq) 

 
Prokurori k. Zelenoviqit, Lënda Nr. IT-96-23/2-S, Aktgjykimi i Dënimit, 4 prill 2007 (Aktgjykimi i 

Dënimit Zelenoviq) 
 

Prokurori k. Zelenoviqit, Lënda Nr. IT-96-23/2-A, Aktgjykim mbi Apelimin e Dënimit, 31 
tetor 2007 (Aktgjykimi Zelenoviq mbi Apelimin e Dënimit) 
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Traktatet dhe Shpjeguesit 
 
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 

in the Field of 12 August 1949/Konventa e Gjenevës për Përmirësimin e Gjendjes së Të 
Plagosurve dhe të Sëmurëve në Forcat e Armatosura në Terren e 12 gushtit 1949, hyri në fuqi më 
21 tetor 1950 (First Geneva Convention/Konventa e Parë e Gjenevës) 

 
Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949/Konventa për Trajtimin 

e Robërve të Luftës e 12 gushtit 1949, hyri në fuqi 21 tetor 1950 (Third Geneva 
Convention/Konventa e Tretë e Gjenevës) 

 
Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Person in Time of War/Konventa e 

Gjenevës për Mbrojtjen e Civilëve në Kohë Lufte, hyri në fuqi më 21 tetor 1950 (Fourth Geneva 
Convention/Konventa e Katërt e Gjenevës) 

 
Jean Pictet (ed.), Commentary, Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 

War/Shpjegues i Konventës së Gjenevës për Mbrojtjen e Civilëve në Kohë Lufte (1952, 1st reprint 
1995) (ICRC Commentary to Fourth Geneva Convention/Shpjegues i KNKK-së për Konventën e 
Katërt të Gjenevës) 

 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of International Armed Conflicts, 8 June 1977/Protokoll Shtesë i Konventave të Gjenevës 
të 12 gushtit 1949 lidhur me Mbrojtjen e Viktimave të Konflikteve të Armatosura Ndërkombëtare, 
8 qershor 1977, hyri në fuqi më 7 dhjetor 1978 (Additional Protocol I/Protokolli Shtesë I) 

 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 

Victims of Non-International Armed Conflicts, 8 June 1977, Protokoll Shtesë i Konventave të 
Gjenevës të 12 gushtit 1949 lidhur me Mbrojtjen e Viktimave të Konflikteve të Armatosura 
Jondërkombëtare, 8 qershor 1977, hyri në fuqi më 7 dhjetor 1978 (Additional Protocol 
II/Protokolli Shtesë II) 

 
Jean Pictet (ed.), Commentary, Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, 

and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts/ Shpjegues i 
Konventës së Gjenevës për Mbrojtjen e Viktimave të Konflikteve të Armatosura Jondërkombëtare 
(1987) (ICRC Commentary to Additional Protocol II/Shpjegues i KNKK-së për Protokollin Shtesë 
II) 
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III.   SHTOJCA C – TABELA E SHKURTESAVE 

 
 
 
 shqip  anglisht 
APJ Armata Popullore e 

Jugosllavisë. BKS: 
Jugoslovenska narodna armija 

JNA Yugoslav National Army  

BKS bosnjakisht-kroatisht-serbisht BCS Bosnian-Croatian-
Serbian 

DPB Dega e Punëve të Brendshme OUP  
DTS forcat terroriste-diversante. 

BKS: diverzantsko-terorističke 
snage 

DTS sabotage and terrorist 
forces 

EUMM Misioni Monitorues i 
Bashkimit Evropian 

EUMM European Union 
Monitoring Mission 

IO skuadra zbuluese. BKS: 
izviđačko odeljenje 

IO reconnaissance squad  

JSO Njësitë për Operacione të 
Posaçme. BKS: jedinica za 
specijalne operacije 

JSO Special Operations Units 

KDOM Misionet e Vëzhguesve 
Diplomatikë në Kosovë 

KDOM Kosovo Diplomatic 
Observer Missions 

KEP Këshilli Ekzekutiv i 
Përkohshëm  

TEC Temporary Executive 
Council 

KLM Këshilli i Lartë i Mbrojtjes. 
BKS: Vrhovni savet odbrane 

“SDC” Supreme Defence 
Council 

KMDLNJ Këshilli për Mbrojtjen e të 
Drejtave dhe të Lirive të 
Njeriut 

CDHRF Council for the Defence 
of Human Rights and 
Freedoms 

KNKK Komiteti Ndërkombëtar i 
Kryqit të Kuq 

ICRC International Committee 
of the Red Cross 

KNPZH Komisioni Ndërkombëtar për 
Persona të Zhdukur 

ICMP International 
Commission for Mission 
Persons 

KSKB Këshilli i Sigurimit i Kombeve 
të Bashkuara 

UNSC United Nations Security 
Council 

LDK Lidhja Demokratike e Kosovës LDK Democratic League of 
Kosovo 

MB Mbretëria e Bashkuar UK United Kingdom 
MPB Ministria e Punëve të 

Brendshme. BKS: 
Ministarstvo unutrašnjih 
poslova 

MUP Ministry of Internal 
Affairs 

MVK Misioni Verifikues i Kosovës KVM Kosovo Verification 
Mission 

NJPKB Njësia e Paraburgimit e 
Kombeve të Bashkuara 

UNDU United Nations 
Detention Unit 

OKB Organizata e Kombeve të UN United Nations 
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Bashkuara 
OKP Dega e policisë për krime. 

BKS: odeljenje za 
kriminalističku policju 

OKP Crime Police 
Department 

OPG Grupe operative ndjekëse. 
BKS: operativno-potražne 
grupe 

OPG Operational sweep 
groups 

OPJP Detashmenti i PJP-së. BKS: 
odred posebne jedinice 
policije 

OPJP PJP detachment 

OSBE Organizata për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Evropë 

OSCE Organization for 
Security and Co-
operation in Europe 

PJP Njësi të posaçme policore; 
njësia e posaçme policore. 
BKS: Posebne jedinice 
policije 

“PJP” special units of the 
police; special police 
unit 

PrK  Korpusi i Prishtinës PrK  
RDB Drejtoria e Sigurimit 

Shtetëror. BKS: resor državne 
bezbednosti 

“RDB” Department of State 
Security; State Security 
Division 

RFJ Republika Federale e 
Jugosllavisë 

FRY Federal Republic of 
Yugoslavia 

RJB Drejtoria e Sigurisë Publike. 
BKS: resor javne bezbednosti 

RJB Public Security 
Department 

RPO Detashment Policor Rezervë. 
BKS: Rezervno policijsko 
odeljenje 

“RPO” Reserve Police 
Detachment 

SAJ njësia e posaçme 
kundërterroriste. BKS: 
specijalna antiteroristička 
jedinica 

“SAJ” Special anti-terrorist unit 

SPB Sekretariati (serb) i Punëve të 
Brendshme. BKS: Sekretarijat 
unutrašnjih poslova 

“SUP” Secretariat of Internal 
Affairs 

SPS Partia Socialiste e Serbisë. 
BKS: Socijalistička partija 
Srbije 

“SPS” Socialist Party of Serbia 

SHTS forca terroriste shqiptare ŠTS Šiptar Terrorist Forces 
TPNR Tribunali Penal Ndërkombëtar 

për Ruandën 
ICTR International Criminal 

Tribunal for Rwanda 
TPNJ Tribunali Ndërkombëtar për 

Ndjekjen Penale të Personave 
Përgjegjës për Shkelje të 
Rënda të së Drejtës 
Humanitare Ndërkombëtare të 
Kryera në Territorin e ish-
Jugosllavisë prej Vitit 1991 

ICTY International Tribunal 
for the Prosecution of 
Persons Responsible for 
Serious Violations of 
International 
Humanitarian Law  
Committed in the 
Territory of the former 
Yugoslavia since 1991 

UÇK Ushtria Çlirimtare e Kosovës KLA Kosovo Liberation Army 
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UJ Ushtria Jugosllave. BKS: 
Vojska Jugoslavije 

VJ Yugoslav Army 

UKP Administrate e Policisë për 
Krime. BKS: Uprava 
kriminalističke policije 

UKP Crime Police 
Administration 

UNHCR Komisioneri i Lartë i 
Kombeve të Bashkuara për 
Refugjatë 

UNHCR United Nations High 
Commissioner for 
Refugees 

VMA Akademia Mjekësore 
Ushtarake. BKS: 
Vojskomedicinska Akademija 

VMA Military Medical 
Academy 

ZPZHML Zyra për Persona të Zhdukur 
dhe Mjekësi Ligjore 

OMPF Office for Missing 
Persons and Forensics 
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SHTOJCA D – LISTA E DËSHMITARËVE 

 
 
Dëshmitarë të thirrur nga Prokuroria 
 
Frederick ABRAHAMS  
Branimir ALEKSANDRIQ  
Antonio ALONSO  
Eric BACCARD  
Nazlie BALA  
Patrick BALL 
Jose Pablo BARAYBAR 
Halit BERISHA 
Shyrete BERISHA 
Hysni BERISHA 
Helge BRUNBORG  
Bajram BUCALIU  
Shaun BYRNES 
Dren CAKA  
Richard CIAGLINSKI  
Philip COO 
John CROSLAND  
Lubinko CVETIQ 
Muharrem DASHI  
Merita DEDA  
Llakiq GJOROVIQ 
Mustafa DRAGA  
Karol John  DREWIENKIEWICZ  
Dushan DUNJIQ  
Hadije FAZLIU 
Hamide FONDAJ 
William FULTON  
Shukri GËRXHALIU  
Ali GJOGAJ 
Çasllav GOLLUBOVIQ  
Aferdita HAJRIZI 
Mahmut HALIMI  
Fuat HAXHIBEQIRI  
Baton HAXHIU  
Ali HOTI 
Hani HOXHA  
Bedri HYSENI  
Agim JEMINI  
Emin KABASHI  
Sabit KADRIU  
Jan KICKERT 
Ndrec KONAJ  
Florim KRASNIQI  
Mehmet KRASNIQI 
Rexhep KRASNIQI  

Hysni KRYEZIU 
Sejdi LAMI  
Rahim LATIFI  
Hazbi LOKU  
Dushan LLONÇAR  
Liri LOSHI  
Joseph MAISONNEUVE 
Lizane MALAJ  
Mehmet MAZREKAJ  
Adnan MEROVCI 
Sandra MITCHELL  
Klaus NAUMANN 
Nike PERAJ  
Zllatomir PESHIQ 
Wolfgang PETRITSCH 
Michael PHILLIPS 
Martin PNISHI  
Sabri POPAJ  
Bozhidar PROTIQ 
Boshko RADOJKOVIQ  
Isa RAKA 
Lutfi RAMADANI 
András RIEDLMAYER 
Xhevahire RRAHMANI  
Sadije SADIKU  
Reshit SALIHI 
Abdullah SALIHU  
Qamil SHABANI  
Abdulhaqim SHAQIRI  
John STERENBERG 
Goran STOPARIQ  
Veton SURROI  
John SWEENEY  
Ratomir TANIQ  
Milazim THAQI  
Gordana TOMASHEVIQ  
Aleksandar VASILEVIQ 
Lulzim VEJSA 
Fadil VISHI 
Knut VOLLEBAEK 
Neill WRIGHT 
Fedrije XHAFA  
Edison ZATRIQI 
Isuf ZHUNIQI 
Shefqet ZOGAJ 
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Bislim ZYRAPI  
K63  
K62  
K73  
K83  
K25  
K24  
K84  
K72  
K81  
K86  
K58  

K74  
K89  
K31  
K90  
K79  
K20  
K88  
K54  
K14  
K82  
K87  

 
Persona të cilët nuk u paraqitën, dhe deklaratat e të cilëve u dorëzuan nga Prokuroria dhe u 
pranuan sipas Rregullës 92 quater 

 
Halil MORINA  
Ibrahim RUGOVA  

Antonio RUSSO  
Sadik JANUZI  

 
Dëshmitarë të thirrur nga Millan Millutinoviqi 

 
Zhivota QOSIQ  
Jovan KOJIQ 

Ratko MARKOVIQ 
Goran SVILLANOVIQ 

 
Dëshmitarë të thirrur nga Nikolla Shainoviqi  

 
Zoran ANGJELKOVIQ 
Momir BULLATOVIQ 
Zhivadin JOVANOVIQ 
Millan JOVANOVIQ 
Obrad KESIQ 
Dushko MATKOVIQ 

Zoran MIJATOVIQ 
Dragan MILANOVIQ 
Andreja MILLOSAVLEVIQ 
Millomir MINIQ 
Velko ODALOVIQ 

 
Dëshmitarë të thirrur nga Dragolub 
Ojdaniqi 
  

 
 

Lubomir ANGJELKOVIQ 
Rade ÇUÇAK 
Gjorgje QURÇIN 
Negjo DANILLOVIQ 
Geza FARKASH 
Branko FEZER 
Branko GAJIQ 
Radomir GOJOVIQ 
Stanisha IVKOVIQ 
Negovan JOVANOVIQ 
Arsenije KATANIQ 
Sllobodan KOSOVAC 
Branko KËRGA 
Spasoje MUÇIBABIQ 
Vllade NONKOVIQ 

Millivoje NOVKOVIQ 
Millorad OBRADOVIQ 
Vidoje PANTELIQ 
Sllobodan PETKOVIQ 
Radovan RADINOVIQ 
Millan RADOIÇIQ 
Miodrag SIMIQ 
Spasoje SMILANIQ 
Millosh SPASOJEVIQ 
Gjorgjije STRUNJASH 
Zllatoje TERZIQ 
Millan UZELLAC 
Millovan VLLAJKOVIQ 
Branko  ZHIGIQ 
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Dëshmitarë të thirrur nga Nebojsha Pavkoviqi  

 
Velimir OBRADOVIQ 
Mirko STARÇEVIQ 
Stanimir RADOSAVLEVIQ 
Zharko KOSTIQ 

Miodrag JANKOVIQ 
Tomisllav MLLADENOVIQ 
Lubisha STOJIMIROVIQ 

 
Dëshmitarë të thirrur nga Vladimir Llazareviqi  

 
Sasha ANTIQ 
Gjura BLLAGOJEVIQ 
Bozhidar DELIQ 
Lubisha DIKOVIQ 
Millutin FILIPOVIQ 
Pavlle GAVRILLOVIQ 
Mihajllo GERGAR 
Franjo Mate GLLONÇAK 
Kërsman JELLIQ 
Goran JEVTOVIQ 
Millan KOTUR 
Vladimir  LLAZAREVIQ 
Radomir LLUKIQ 
Millosh MANDIQ 
Dragisha MARINKOVIQ 

Vladimir MARINKOVIQ 
Ivica MILLOSAVLEVIQ  
Tomisllav MITIQ 
Radomir MLLADENOVIQ 
Sergej PEROVIQ 
Aleksandar PETKOVIQ 
Lubomir SAVIQ 
Novica STAMENKOVIQ 
Radojko STEFANOVIQ 
Momir STOJANOVIQ 
Zdravko VINTAR 
Vllatko VUKOVIQ 
Dragan ZHIVANOVIQ 
SD1  
SD3  

 
Dëshmitarë të thirrur nga Sreten Llukiqi  

 
Dushko ADAMOVIQ 
Miomir BOGOSAVLEVIQ 
Nenad BOGUNOVIQ 
Petar DAMJANAC 
Branisllav DEBELKOVIQ 
Millosh DERETIQ 
Petar DUJKOVIQ 
Shaban FAZLIJI 
Bozhidar  FILLIQ 
Dragan FURDULLOVIQ 
Gvozden GAGIQ 
Dushan GAVRANIQ 
Vladimir ILIQ 
Lubivoje JOKSIQ 
Aleksandar KOSTIQ 
Zhivko LLEKOSKI 
Danica MARINKOVIQ 
Millivoje MIHAJLLOVIQ 

Mirosllav MIJATOVIQ 
Dragan MILLENKOVIQ 
Radojica NIKÇEVIQ 
Nebojsha OGNJENOVIQ 
Sllagjan PANTIQ 
Momir PANTIQ 
Radovan PAPONJAK 
Dragan PAUNOVIQ 
Çedomir SHAKIQ 
Branisllav SIMONOVIQ 
Millosh VOJNOVIQ 
Radovan VUÇUREVIQ 
Dragan ZHIVALEVIQ 
Zoran ZHIVKOVIQ 
Radovan ZLLATKOVIQ 
6D1  
6D2  
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Dëshmitarë të përbashkët të thirrur nga të gjithë të Akuzuarit 
 

Eric FRUITS 
Branimir  JOKIQ 

Zoran STANKOVIQ 

 
Dëshmitarë të përbashkët të thirrur nga Ojdaniqi and Llukiqi 

 
Zhivojin ALEKSIQ Dushan  MLLADENOVSKI 

 
Dëshmitarë të thirrur nga Dhoma Gjyqësore 
 

Millan GJAKOVIQ Aleksandar DIMITRIJEVIQ 
 
 

Persona të cilët nuk u paraqitën, dhe deklaratat e të cilëve u dorëzuan nga Mbrojtja e 
Millutinoviqit dhe u pranuan sipas Rregullës 92 quater 

 
Zoran GJINGJIQ 
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