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UNË, Almiro Rodrigues, gjykatës i Tribunalit Ndërkombëtar për Ndjekjen Penale të
Personave Përgjegjës për Shkelje të Rënda të së Drejtës Humanitare Ndërkombëtare të
Kryera në Territorin e ish-Jugosllavisë prej Vitit 1999 (këtu e më tej:  “Tribunali”),

DUKE MARRË NË SHËNIM kërkesën e Prokurores për konfirmimin e Aktakuzës së
ngritur kundër Sllobodan Millosheviqit për krime kundër njerëzimit, shkelje të rënda të
Konventave të Gjenevës dhe shkelje të ligjeve apo zakoneve të luftës (këtu e më tej:
“Kërkesa”) të 27 shtatorit 2001, bashkë me të gjitha materialet mbështetës që i janë
bashkëngjitur kësaj kërkese.

NË BAZË TË Neneve 19 dhe 22 të Statutit të Tribunalit dhe Rregullave 47, 53 bis dhe
54 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave,

PASI KAM DËGJUAR shpjegimet e Prokurores më 28 shtator dhe 8 tetor 2001,

DUKE MARRË PARASYSH se materialet mbështetësës që i janë bashkëngjitur
Kërkesës tregojnë se Prokurorja ka konstatuar argument prima facie për të përligjurr
procedura gjyqësore kundër Z. Millosheviq për akuzat e parashtruara në Aktakuzën në
fjalë,

DUKE MARRË PARASYSH se duhen marrë masa për të siguruar mbrojtjen e duhur të
viktimave dhe të dëshmitarëve,

DUKE MARRË PARASYSH se në një kohë të përshtatshme Prokurorja do të ketë
përgjegjësi për të vendosur për menyrën më të mirë për t’ia bërë të njohur Palës
Mbrojtjese materialet mbështetës që i janë bashkëngjitur kerkesës,

PËR ARSYET E MËSIPËRME,

KONFIRMOJ të gjitha pikat e parashtuara në Aktakuzën (të depozituara në Sekretari si
faqe 3779-3842),

AUTORIZOJ Prokuroren që të marrë çdo masë, që ajo e gjykon të përshtatshme, për të
siguruar mbrojtjen e viktimave dhe të dëshmitarëve, duke përfshirë redaktimin e pjesshëm
të deklaratave apo dokumenteve, duke mbajtur parasysh se Dhoma që e dëgjon çështjen
mund të marrë vendime të përshtatshme lidhur me këtë në çdo kohë.

DEKLAROJ se tabelat e provave nuk do të merren si pjesë të materialeve të
domosdoshëm për të përforcuar konfirmimin e Aktakuzës.
Sot, me datën tetë tetor 2001
Hagë, Holandë

(nënshkruar)
___________
Almiro Rodrigues
Gjykatës kryesues

[Vula e Tribunalit]
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TRIBUNALI PENAL NDËRKOMBËTAR PËR ISH-JUGOSLLAVINË

LËNDA Nr. IT-01-xxx

PROKURORJA E  TRIBUNALIT

KUNDËR

SLLOBODAN MILLOSHEVIQIT

AKTAKUZË

Prokurorja e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, në përputhje me
kompetencat e saj në bazë të Nenit 18 të Statutit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për
ish-Jugosllavinë (“Statuti i Tribunalit”) akuzon:

SLLOBODAN MILLOSHEVIQIN

për KRIME KUNDËR NJERËZIMIT, SHKELJE TË RËNDA TË KONVENTAVE
TË GJENEVËS dhe SHKELJE TË LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË LUFTËS siç
parashtrohet më poshtë:

I AKUZUARI:

1. Sllobodan MILLOSHEVIQI, i biri i Svetozar Millosheviqit, u lind më 20 gusht
1941 në Pozharevc të Serbisë së sotme.  Në vitin 1964 u diplomua në drejtësi në
Universitetin e Beogradit dhe filloi karrierë si drejuues dhe bankier.  Deri në vitin 1978 ai
mbajti postet e zëvendësdrejtorit dhe të drejtorit të përgjithshëm në Tehnogas, një
kompani e madhe e gazit në Republikën Socialiste Federale të Jugosllavisë (“RSFJ”).
Pastaj u bë kryetar i bankës Beogradska Banka (Beobanka), njëra prej bankave më të
mëdha në RSFJ, dhe mbeti në këtë pozitë deri më 1983.



IT-01-50-1                                                         8 tetor 20014

2. Sllobodan MILLOSHEVIQI u bë anëtar i Lidhjes së Komunistëve të
Jugosllavisë në vitin 1959.  Në 1984 u bë kryetar i Komitetit të Lidhjes së Komunistëve
për Qytetin e Beogradit.  Në 1986 u zgjodh kryetar i Kryesisë së Komitetit Qendror të
Lidhjes së Komunistëve të Serbisë dhe u rizgjodh më 1988.  Më 16 korrik 1990, Lidhja e
Komunistëve të Serbisë dhe Lidhja Socialiste e Popullit Punonjës të Serbisë u bashkuan,
duke formuar një parti të re, e cila u quajt Partia Socialiste e Serbisë (më tej “SPS”).  Më
17 korrik 1990, Sllobodan MILLOSHEVIQI u zgjodh kryetar i SPS-së.  Ai vazhdon të
mbajë këtë post  deri sot e kësaj dite, përveç periudhës 24 maj 1991 deri në 24 tetor 1992.

3. Sllobodan MILLOSHEVIQI u zgjodh Kryetar i Kryesisë së Republikës
Socialiste së atëherëshme të Serbisë më 8 maj 1989 dhe u rizgjodh më 5 dhjetor 1989.
Pas miratimit të një kushtetute të re më 28 shtator 1990, Republika Socialiste e Serbisë u
bë Republika e Serbisë dhe Sllobodan MILLOSHEVIQI u zgjodh në postin e
sapokrijuar të kryetarit të Republikës së Serbisë në zgjedhje shumëpartiake mbajtur në
dhjetor 1990.  Ai u rizgjodh në këtë post në zgjedhje të mbajtura më 20 dhjetor 1992.

4. Pas dy mandateve si kryetar i Republikës së Serbisë, Sllobodan
MILLOSHEVIQI u zgjodh kryetar i Republikës Federale të Jugosllavisë (“RFJ”) më 15
korrik 1997 dhe filloi nga detyrat zyrtare më 23 korrik 1997.  Pas humbjes së tij në
zgjedhjet presidenciale të shtatorit në vitin 2000, Sllobodan MILLOSHEVIQI u largua
nga kjo pozitë më 6 tetor 2000.

PËRGJEGJËSIA PENALE INDIVIDUALE

Neni 7 (1) i Statutit të Tribunalit

5. Sllobodan MILLOSHEVIQI mban përgegjësi penale individuale për krimet e
renditur në Nenet 2, 3 dhe 5 të Statutit të Tribunalit dhe të përshkruara në këtë aktakuzë,
të cilët ai i planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu ose përndryshe ndihmoi në planifikimin,
përgatitjen apo kryerjen e tyre.  Me përdorimin e fjalës “kreu” në këtë aktakuzë,
Prokurorja nuk synon të nënkuptojë se i akuzuari kreu fizikisht ndonjërin prej krimeve të
akuzuara personalisht.  “Kryerja” në këtë aktakuzë do të thotë pjesëmarrje si bashkëkryes
në një projekt të përbashkët kriminal.

6. Sllobodan MILLOSHEVIQI mori pjesë në një projekt të përbashkët kriminal
ashtu si parashtrohet në Paragrafet 24 deri në 26.  Synimi i këtij projekti kriminal të
përbashkët ishte largimi i dhunshëm i shumicës së popullatës kroate dhe të popullatës
tjerër joserbe prej afro një së tretës së territorit të Republikës së Kroacisë, territor të cilin
ai e kishte planifikuar që të bëhej pjesë e një shteti të ri nën sundimin serb, me anë të
kryerjes së krimeve, duke shkelur Nenet 2, 3 dhe 5 të Statutit të Tribunalit.  Këto vise
përfshinë ato zona të cilët autoritetet serbë i quajtën, dhe këtu e më tej quhen, “Krahina
Autonome Serbe /Srpska autonomna oblast/ (“SAO”) e Krajinës”, “SAO i Sllavonisë
Perëndimore”, dhe “SAO i Sllavonisë, Baranjës dhe Sremit Perëndimor” (të quajtur
kolektivisht nga autoritetet serbë pas 19 dhjetorit 1991 “Republika e Krajinës Serbe”
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/Republika Srpska Krajina/ (“RSK”)), dhe “Republika e Dubrovnikut” /Dubrovačka
Republika/”.

7. Ky projekt i përbashkët kriminal filloi para 1 gushtit 1991 dhe vazhdoi se paku
deri në qershor 1992. Midis  individëve që morën pjesë në këtë projekt të përbashkët
kriminal përfshihen Sllobodan MILLOSHEVIQI, Borisav JOVIQI, Branko KOSTIQI,
Velko KADIJEVIQI, Bllagoje AXHIQI, Millan BABIQI, Millan MARTIQI, Goran
HAXHIQI, Jovica STANISHIQI, Franko SIMATOVIQI, i njohur gjithashtu si “Frenki”,
Tomisllav SIMOVIQI, Vojisllav SHESHELI, Momir BULLATOVIQI, Aleksandar
VASILEVIQI, Radovan STOJIÇIQI, i njohur gjithashtu si “Baxha”, Zhelko
RAZHNATOVIQI, i njohur gjithashtu si “Arkani,” dhe pjesëmarrës të tjerë të njohur dhe
të panjohur.

8. Krimet e renditur në Pikat 1 deri në 32 të kësaj aktakuze ishin pjesë e synimit të
këtij projekti të përbashkët kriminal.  Nga ana tjetër, krimet e renditur në Pikat 1 deri në
13 dhe 17 deri në 32 ishin pasoja të natyrshme dhe të parashikueshme të konkretizimit të
synimit të projektit të përbashkët kriminal dhe i akuzuari ishte i vetëdijshëm se të tillë
krime, ishin rezultate të mundshëm të zbatimit të projektit të përbashkët kriminal.

9. Për të përmbushur synimin e projektit të përbashkët kriminal, Sllobodan
MILLOSHEVIQI veproi në bashkëpunim ose nëpërmjet disa individë, në projektin e
përbashkët kriminal.  Çdo pjesëmarrës ose bashkëkryes në projektin e përbashkët
kriminal, me qëllimin e përbashkët për të kontribuar në projekt  kreu rol ose role që
kontribuan dukshëm në synimin e përgjithshëm të projektit  Rolet e pjesëmarrësve ose
bashkëkryesve përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm me këto:

10. Borisav JOVIQI, duke mbajtur poste të ndryshëm si anëtar, Zëvendëskryetar dhe
Kryetar i Kryesisë së RSFJ-së prej datës 15 maj 1989 deri në prill 1992, si kryetar i SPS-
së prej majit 1991 deri në tetor 1992, dhe duke mbajtur poste të tjerë kyç të SPS-së deri
në nëntor 1995; dhe Branko KOSTIQI, Zëvendëskryetar dhe pastaj Kryetar i Përkohshëm
i Kryesisë së RSFJ-së në periudhën përkatëse, bashkë me të tjerë, komanduan, drejtuan
ose përndryshe ushtruan kontroll faktik mbi Armatën Popullore Jugosllave (“APJ”) dhe
njësitë e Mbrojtjes Territoriale (“MT”) dhe njësitë vullnetare që vepruan në bashkërendim
me APJ-në dhe nën mbikqyrjen e saj.

11. Gjeneral Velko KADIJEVIQI, si Sekretar Federal për Mbrojtjen Popullore prej
datës 15 maj 1988 deri më 6 janar 1992, komandoi, drejtoi ose përndryshe ushtroi
kontroll faktik mbi APJ-në dhe njësitë e MT-së dhe njësitë vullnetare që vepruan në
bashkërendim me APJ-në dhe nën mbikqyrjen e saj.

12. Gjeneral Bllagoje AXHIQI, në cilësinë e Shefit të Shtabit të APJ-së prej tetorit të
vitit 1989 deri më 8 maj 1992 dhe Sekretar Federal i Përkohshëm për Mbrojtjen Popullore
prej janarit të vitit 1992 deri më 8 maj 1992, bashkë me të tjerë komandoi, drejtoi ose
përndryshe ushtroi kontroll faktik mbi APJ-në dhe njësitë e MT-së dhe njësitë vullnetare
që vepruan në bashkërendim me APJ-në dhe nën mbikqyrjen e saj.
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13. Gjeneral Aleksandar VASILEVIQI, në cilësine e gjeneralit të APJ-së dhe të shefit
të Administratës së Sigurimit të APJ-së deri më 8 maj 1992 dhe veçanërisht të shërbimit
të kundërzbulimit ushtarak Kontraobaveštajna služba (“KOS”), mori pjesë në veprime që
synuan të nxisnin urrejtje, frikë dhe dhunë, dhe ndihmuan në mënyrë të dukshme në
arritjen e synimeve të përgjithshëm të projektit të përbashkët kriminal.  Agjentët e KOS-it
drejtuan dhe përkrahën udhëheqësit politikë vendës të serbëve të Kroacisë dhe forcat
policore dhe ushtarake të serbëve vendës, duke përfshirë efektivin e MT-së dhe vullnetarë
prej Serbisë.

14.  Jovica STANISHIQI, në cilësinë e shefit të Shërbimit të Sigurimit (Državna
bezbednost) (“DB”) të Republikës së Serbisë prej marsit të vitit 1991 deri në tetor 1998,
komandoi, drejtoi ose përndryshe ushtroi kontroll faktik mbi anëtarët e DB-së të cilët
morën pjesë në kryerjen e krimeve të përcaktuara në këtë aktakuzë. Për më tepër, ai u
siguroi armë, mjete financiare, stërvitje dhe ndihmë ose përkrahje të konsiderueshme
njësive vullnetare serbe dhe njësive policore të cilat kryen krimet e përcaktuara në këtë
aktakuzë.

15.  Franko SIMATOVIQI, i njohur gjithashtu si “Frenki”, si shef i seksionit për
operacione speciale të DB-së së Serbisë, komandoi, drejtoi, ose përndryshe ushtroi
kontroll faktik mbi agjentët e DB-së të cilët kryen krimet e përcaktuara në këtë aktakuzë.
Për më tepër, ai u siguroi stërvitje, mjete financiare, armë, ose ndihmë apo përkrahje të
konsiderueshme anëtarëve të “Policisë së Martiqit” dhe njësive vullnetare serbe të cilat
kryen krimet e përcaktuara në këtë aktakuzë.

16.  Tomisllav SIMOVIQI, në pozitën e tij si Ministër i Mbrojtjes i Republikës së Serbisë
prej 31 korrikut 1991 deri së paku më 19 dhjetor 1991, formoi dhe dislokoi njësi
vullnetare serbe dhe forca të tjera serbe të përfshira në kryerjen e krimeve të përcaktuara
në këtë aktakuzë, dhe u siguroi atyre ndihmë ose perkrahje të konsiderueshme.

17.  Millan MARTIQI, si “Sekretari i Sekretariatit të Punëve të Brendshme” i SAO të
Krajinës prej 4 janarit 1991 deri më 29 maj 1991; si “Ministër i Mbrojtjes” i SAO të
Krajinës prej 29 majit 1991 deri më 27 qershor 1991; dhe si “Ministër i Punëve të
Brendshme” i SAO të Krajinës (më vonë Republika e Krajinës Serbe) prej 27 qershorit
1991 deri në janar 1994, themeloi, komandoi, drejtoi dhe përndryshe ushtroi kontroll
faktik mbi anëtarët e forcës policore të tij (e quajtur “Policia e Martiqit”, Martićevci”,
“Policia e SAO të Krajinës”, ose Milicia e SAO të Krajinës”).

18.  Millan BABIQI, si “Kryetar i Këshillit Ekzekutiv” i SAO të Krajinës se paku prej 19
janarit 1991 deri më 29 maj 1991, “Kryetar i Qeverisë” së SAO të Krajinës prej 29 majit
1991 deri në dhjetor 1991 dhe si “Kryetar i Republikës” i Republikës së Krajinës Serbe
prej 19 dhjetorit 1991 deri më 26 shkurt 1992, organizoi dhe vuri në zbatim veprimet e
projektit të përbashkët kriminal në SAO të Krajinës.

19.  Goran HAXHIQI, në cilësinë e “Kryetarit të Këshillit Kombëtar Serb” të SAO të
Sllavonisë, Baranjës dhe Sremit Perëndimor (SBSP) prej 17 marsit 1991 se paku deri më
25 shtator 1991, “Kryetar i Qeverisë” i SAO SBSP-së së paku prej 25 shtatorit deri më 26
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shkurt 1992, dhe pastaj si “Kryetar i Republikës” i Republikës së Krajinës Serbe deri në
janar 1994, themeloi, komandoi, drejtoi dhe përndryshe ushtroi kontroll faktik mbi njësitë
e policisë (e njohur edhe si Milicia) dhe mbi Sigurimin Kombëtar Serb (SNB) të SAO
SBSP-së.  Ai u siguroi mjete financiare dhe ndihmë dhe përkrahje të konsiderueshme në
forma të tjera njësive të Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP-së dhe të Republikës së
Krajinës Serbe.  Për më tepër, ai mori pjesë personalisht në krimet e përcaktuar në
paragrafet 50 deri në 55 të aktakuzës.

20.  Radovan STOJIÇIQI, i njohur edhe si “Baxha”, më parë komandant i një njësie
policore në Kosovë, me urdhër të Sllobodan MILLOSHEVIQIT, shkoi në Kroaci në
verën e vitit 1991 dhe themeloi njësitë e Mbrojtjes Territoriale Serbe të SBSP-së, anëtarët
e të cilave kryen krime të përshkruara në këtë aktakuzë.  Prej vjeshtës së hershme të vitit
1991 deri në dhjetor 1991, ai mori pjesë personalisht në këto krime si komandant i
Mbrojtjes Territoriale të SBSP-së.

21.  Zhelko RAZHNJATOVIQI, i njohur edhe si “Arkani,” në vitin 1990 themeloi dhe
komandoi Gardën Vullnetare Serbe, një njësi vullnetare e njohur gjerësisht si “Arkanovci”
ose “Tigrat e Arkanit”, të cilët ishin në komandën e Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP-
së.  Gjatë periudhës që lidhet me këtë aktakuzë, ata kishin një bazë ushtarake mjaft të
madhe në Erdut, në SAO SPSP, prej së cilës anëtarët e kësaj njësie morën pjesë në krimet
e përshkruara në këtë aktakuzë.  Kjo bazë ushtarake gjithashtu shërbeu si qendër
stërvitore për njësi të tjera të Mbrojtjes Territoriale.  Zhelko RAZHNJATOVIQI vetë
veproi si komandant i bazës në Erdut dhe mori pjesë personalisht në krimet e përcaktuar
në paragrafet 50 deri në 51, 53 deri në 54, dhe 56 deri në 58 të aktakuzës.

22.  Vojisllav SHESHELI, si Kryetar i Partisë Radikale Serbe (SRS) se paku prek shkurtit
1991, gjatë tërë kohës që lidhet me këtë aktakuzë, rekrutoi ose përndryshe u siguroi
ndihmë të konsiderueshme ose përkrahje vullnetarëve serbë, të njohur gjerësisht si
“çetnikë” (četnici), “Šešeljevci” ose “njerëzit e Sheshelit”, të cilët kryen krime të
përcaktuara në këtë aktakuzë.  Për më tepër, ai mbështeti dhe nxiti haptazi krijimin e
“Serbisë së Madhe” me dhunë ose mënyra të tjera të paligjshme dhe mori pjesë aktive në
propagandën e luftës dhe përhapjen e urrejtjes ndëretnike.

23.  Momir BULLATOVIQI, si Kryetar i Republikës së Malit të Zi prej vitit 1990 deri në
1998, mobilizoi trupat malazeze dhe u siguroi ndihmë të konsiderueshme atyre, duke
përfshirë njësi të Mbrojtjes Territoriale dhe njësi policore dhe vullnetare, të cilat u
dislokuan në Republikën e Kroacisë si pjesë të APJ-së, dhe të cilat kryen krimet e
përcaktuara në këtë aktakuzë.

24.  Prej vitit 1987 deri vonë në vitin 2000, Sllobodan MILLOSHEVIQI ishte
personaliteti kryesor politik në Serbi.  Ai vuri nën kontroll të gjitha aspektet e qeverisë
serbe, duke përfshirë policinë dhe shërbimet e tjera të sigurimit shtetëror. Për më tepër, ai
siguroi kontroll mbi udhëheqësit politikë të Kosovës, Vojvodinës dhe Malit të Zi.

25.  Në cilësinë e Kryetarit të Serbisë dhe falë pozitës së tij udhëheqëse në SPS,
Sllobodan MILLOSHEVIQI ushtroi kontroll faktik apo ndikim të konsiderueshëm mbi
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pjesëmarrësit e lartpërmendur në projektin e përbashkët kriminal dhe qoftë vetëm qoftë
bashkë me ta dhe me persona të tjerë të njohur dhe të panjohur, mbajti kontroll faktik ose
ndikoi në mënyrë të konsiderueshme mbi veprimet e Kryesisë Federale të RSFJ-së dhe
më vonë të RFJ-së; veprimet e Ministrisë Serbe të Punëve të Brendshme (“MPB”); të
APJ-së, të efektivit të Mbrojtjes Territoriale nën kontrollin serb në viset të cilëve kjo
aktakuzë u referohet, si edhe të grupeve vullnetare serbe.

26. Sllobodan MILLOSHEVIQI, duke vepruar vetëm dhe bashkë me pjesëmarrësit
e tjerë të projektit të përbashkët kriminal, mori pjesë në projektin e përbashkët kriminal
në këto mënyra:

a) u siguroi drejtim dhe ndihmë udhëheqësve politikë të SAO SPSP-së, të
SAO- së së Sllavonisë Perëndimore, së SAO-së së Krajinës dhe të RSK-së për
marrjen nën kontroll të këtyre viseve dhe largimin e pastajmë me dhunë të
popullsisë kroate dhe joserbe.

b) u siguroi përkrahje financiare, materiale dhe logjistike forcave ushtarake të
rregullta dhe të parregullta të nevojshme për marrjen nën kontroll të këtyre viseve
dhe largimin e pastajmë me dhunë të popullsisë kroate dhe joserbe.

c) i udhëzoi organet e qeverisë së Republikës së Serbisë që të krijonin forcat e
armatosura të veçuara nga forcat federale të armatosura për të hyrë në luftime
jashtë Republikës së Serbisë, veçanërisht në viset e lartpërmendura të Kroacisë
dhe për largimin e pastajmë me dhunë të popullsisë kroate dhe joserbe.

d) mori pjesë në formimin, financimin, furnizimin, mbështetjen dhe drejtimin
e forcave speciale të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.  Këto forca
speciale u krijuan dhe u mbështetën për të ndihmuar në përmbushjen e synimit të
projektit të përbashkët kriminal me anë të kryerjes së krimeve që janë shkelje të
Neneve 2, 3 dhe 5 të Statutit të Tribunalit.

e) mori pjesë në dhënien e drejtimit dhe mbështetjes financiare, logjistike dhe
politike forcave të parregullta dhe paramilitarëve serbë.  Kjo mbështetje u dha për
ta çuar më tej projektin e përbashkët kriminal me anë të kryerjes së krimeve që
janë shkelje të Neneve 2, 3 dhe 5 të Statutit të Tribunalit.

f) mori pjesë në planifikimin dhe përgatitjen e marrjes së pushtetit në SAO
SPSP, SAO-në e Sllavonisë Perëndimore, SAO-në e Krajinës dhe Republikën e
Dubrovnikut dhe largimin e pastajmë me dhunë të popullsisë kroate dhe joserbe.

g) ushtroi kontroll faktik ose ndikim të konsiderushëm mbi APJ-në, e cila
mori pjesë në planifikimin, përgatitjen dhe kryerjen e largimit të dhunshëm të
popullsisë kroate dhe joserbe nga SAO SPSO-ja, SAO-ja e Sllavonisë
Perëndimore, SAO-ja e Krajinës dhe Republika e Dubrovnikut.
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h) u dha mbështetje financiare, logjistike dhe politike njësive të Mbrojtjes
Territoriale dhe njësive vullnetare serbe që vepronin në SAO-në e SPSP-së, SAO-
në e Sllavonisë Perëndimore, SAO-në e Krajinës dhe Republikën e Dubrovnikut,
të cilat ndihmuan në përmbushjen e synimit të projektit të përbashkët kriminal me
anë të kryerjes së krimeve që janë shkelje të Neneve 2, 3 dhe 5 të Statutit të
Tribunalit.

i) faktikisht urdhëroi miratimin e ligjeve dhe rregullave lidhur me
pjesëmarrjen e APJ-së, të Mbrojtjes Territoriale dhe të njësive vullnetare serbe në
Kroaci.

j) drejtoi, komandoi, kontrolloi ose përndryshe u dha ndihmë ose përkrahje të
konsiderueshme APJ-së, efektivit të Mbrojtjes Territoriale nën kontrollin serb dhe
forcave vullnetare të dislokuara në SAO-në e SPSP-së, SAO-në e Sllavonisë
Perëndimore, SAO-në e Krajinës dhe Republikën e Dubrovnikut, të përfshira në
konkretizimin e synimit të projektit të përbashkët kriminal me anë të kryerjes së
krimeve që janë shkelje të Neneve 2, 3 dhe 5 të Statutit të Tribunalit.

k) drejtoi, komandoi, kontrolloi apo përndryshe u dha ndihmë dhe mbështetje
të konsiderueshme forcave policore brenda MPB-së së Republikës së Serbisë,
duke përfshirë Sigurimin Shtetëror, anëtarët e të cilave ndihmuan në
konkretizimin e synimit të projektit të përbashkët kriminal në SAO-në e SPSP-së,
SAO-në e Sllavonisë Perëndimore, SAO-në e Krajinës dhe Republikën e
Dubrovnikut.

l) financoi forcat ushtarake dhe policore serbe dhe ushtarë të parregullt në
Kroaci të cilët kryen krime të përcaktuar në këtë aktakuzë.

m) kontrolloi, kontribuoi apo ndryshe shfrytëzoi mjetet serbe të informimit
shtetëror në manipulimin e publikut serb, duke përhapur lajme të fryra dhe të
rreme për sulme me bazë etnike nga kroatët kundër popullit serb, për të krijuar një
atmosferë frike dhe urrejtjeje ndër serbët që jetonin në Serbi dhe Kroaci.
Propaganda e prodhuar nga mjetet serbe të informimit ishte një instrument i
rëndësishëm që kontribuoi në kryerjen e krimeve në Kroaci.

27. Sllobodan MILLOSHEVIQI mori pjesë në projektin e përbashkët kriminal në
mënyrë të vetëdijshme dhe të qëllimshme, me të njëjtin synim si pjesëmarrës të tjerë në
projektin e përbashkët kriminal, ose i vetëdijshëm për pasojat e parashikueshme të
veprimeve të tyre.  Mbi këtë bazë, ai mban përgjegjësi penale individuale për këto krime
në bazë të Nenit 7 (1) të Statutit të Tribunalit, përveç përgjegjësisë së tij në bazë të të
njëjtit Nen për planifikimin, nxitjen, urdhërimin ose përdryshe dhënien e ndihmës në
planifikimin, përgatitjen dhe kryerjen e këtyre krimeve.

28. I akuzuari dhe pjesëmarrësit e tjerë në projektin e përbashkët kriminal kishin të
njëjtin synim dhe ishin në të njëjtën gjendje psikologjike të nevojshme për kryerjen e
secilit nga krimet e formuluar në pikat 1 deri në 32.
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Neni 7 (3) i Statutit të Tribunalit

29. Sllobodan MILLOSHEVIQI, duke mbajtur poste me autoritet epror, mban
gjithashtu përgjegjësi penale individuale për veprimet ose mosveprimet e vartësve të vet
në bazë të Nenit 7 (3) të Statutit të Tribunalit.  Eprori mban përgjegjësi penale për
veprimet kriminale të vartësve të vet në qoftë se ai dinte ose kishte arsye të dinte se
vartësit do të kryenin veprime të tilla ose i kishin kryer dhe eprori nuk kishte marrë masat
e nevojshme dhe të arsyeshme për të parandaluar vepra të tilla ose për t’i ndëshkuar
kryesit e tyre.

30. Së paku prej marsit 1991 deri në 15 qershor 1992, Sllobodan MILLOSHEVIQI
ushtroi kontroll mbi katër anëtarët e “Bllokut Serb” brenda Kryesisë së RSFJ-së (më vonë
të RFJ-së).  Këta katër individë ishin Borisav JOVIQI, përfaqësues i Republikjës së
Serbisë; Brank KOSTIQI, përfaqësues i Republikës së Malit të Zi; Jugosllav KOSTIQI,
përfaqësuesi i Krahinës Autonome të Vojvodinës; dhe Sejdo BAJRAMOVIQI,
përfaqësues i Krahinës Autonome të Kosovës dhe Metohisë.  Sllobodan
MILLOSHEVIQI përdori Borisav JOVIQIN dhe Branko KOSTIQIN si përfaqësues të
tij kryesorë në Kryesi dhe nëpërmjet tyre drejtoi  veprimet e “Bllokut Serb”.  Prej 1 tetorit
1991, në mungesë të përfaqëuesve të Kryesisë nga Kroacia, Sllovenia, Maqedonia dhe
Bosnja dhe Hercegovina, të katër anëtarët e “Bllokut serb” ushtruan kompetencat e
Kryesisë, duke përfshirë ato të “Kryekomandantit” të APJ-së.  Kjo “Kryesi e mbetur”
veproi pa kundërshtim për të zbatuar politikën e Sllobodan MILLOSHEVIQIT.
Kryesia Federale kishte kontroll faktik mbi APJ-në si “Kryekomandant” i saj si edhe mbi
njësitë e Mbrojtjes Territoriale dhe njësitë vullnetare që vepruan në bashkërendim dhe
nën mbikqyrjen e APJ-së.  Gjeneralët Velko KADIJEVIQ dhe Bllagoje AXHIQ, të cilët
drejtuan dhe mbikqyrën forcat e APJ-së në Kroaci ishin në komunikim dhe këshillim të
pandërprerë me të akuzuarin.

31. SllobodanMILLOSHEVIQI ushtroi kontroll faktik mbi KOS-in, seksionin
kundërzbulues të APJ-së.  Kontrolli i tij mbi udhëheqësit e KOS-it, veçanërisht Gjeneral
VASILEVIQIN, bëri të mundur aktivizimin e agjentëve të KOS-it në Kroaci.  Agjentët e
KOS-it në Kroaci zbatuan politikën e Sllobodan MILLOSHEVIQIT, duke drejtuar
veprimet e udhëheqësve politikë vendës të serbëve të Kroacisë, duke drejtuar dhe
mbështetur forcat policore dhe të sigurimit të serbëve vendës, duke futur grupe vullnetare
serbe në Kroaci dhe duke mbështetur veprimtarinë e tyre.

32. Si rrjedhim Sllobodan MILLOSHEVIQI mban përgjegjësi penale individuale në
bazë të Nenit 7 (3) të Statutit të Tribunalit për pjesëmarrjen e anëtarëve të APJ-së, të
njësive të Mbrojtjes Territoriale dhe të njësive vullnetare që vepruan në bashkërendim
dhe nën mbikqyrjen e APJ-së, në krimet e përshkruara në këtë aktakuzë.

33. Prej kohës kur Sllobodan MILLOSHEVIQI erdhi në pushtet në Serbi, ai ushtroi
kontroll mbi zyrtarë kyç në MPB-në e Serbisë, ndër të tjerë Radmillo BOGDANOVIQIN
dhe Zoran SOKOLOVIQIN, të dy, në kohë të ndryshme,ministra të punëve të brendshme
të Serbisë; dhe Jovica STANISHIQIN dhe Franko SIMATOVIQIN, të dy zyrtarë të lartë
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në Sigurimin Shtetëror.  Nëpërmjet këtyre zyrtarëve, Sllobodan MILLOSHEVIQI
ushtroi kontroll faktik mbi agjentët e MPB-së dhe të Sigurimit Shtetëror të cilët drejtuan
dhe mbështetën veprimet e udhëheqësve politikë vendës të serbëve të Kroacisë, dhe të
forcave serbe policore dhe të sigurimit.  Ata gjithashtu futën grupe serbe vullnetare në
Kroaci dhe mbështetën veprimet e tyre. Si rrjedhim i akuzuari Sllobodan
MILLOSHEVIQ  mban përgjegjësi penale individuale në bazë të Nenit 7 (3) të Statutit
të Tribunalit për pjesëmarrjen e anëtarëve të MPB-së të Serbisë dhe të Sigurimit Shtetëror
në krimet e përshkruara në këtë aktakuzë.

AKUZAT:

PIKA 1
(PËRNDJEKJET)

34. Prej 1 gushtit 1991 ose rreth kësaj date deri në qershor 1992, Sllobodan
MILLOSHEVIQI, duke vepruar vetëm ose bashkë me anëtarë të tjerë të njohur ose të
panjohur të një projekti të përbashkët kriminal, planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu, ose
përndryshe ndihmoi planifikimin, përgatitjen ose kryerjen e përndjekjeve të popullatës
civile kroate dhe joserbe në viset e SAO të SPSP-së, të SAO-së të Sllavonisë
Perëndimore, të SAO-së së Krajinës dhe Republikën e Dubrovnikut.

35. Gjatë tërë kësaj periudhe, forcat serbe të përbëra nga njësitë e APJ-së, njësitë
vendëse të Mbrojtjes Territoriale dhe njësitë e Mbrojtjes Territoriale nga Serbia dhe Mali
i Zi, njësitë policore vendëse dhe të MPB-së së Serbisë dhe njësitë paramilitare, sulmuan
dhe morën nën kontroll qytete, fshatra dhe vendbanime në viset e lartpërmendura.  Pas
marrjes së kontrollit, forcat serbe në bashkëpunim me autoritetet serbe të atjeshëm
vendosën një regjim përndjekjesh me qëllim që të dëbonin popullatën civile kroate dhe
joserbe prej këtyre viseve.

36. Këto përndjekje ishin mbi baza politike, racore ose fetare dhe përfshinin:

a) Shfarosjen ose vrasjen e qindra kroatësve dhe civilëve të tjerë joserbë,
duke përfshirë gra dhe pleq, në Dal, Erdut, Klisë, Llovas, Vukovar, Voqin, Baqin,
Saborsko dhe fshatrat përreth, Shkabërnjë, Nadin, Brishkë si dhe Dubrovnikun me
rrethinat e tij, të përshkruara hollësisht në paragrafët 38 deri në 59 dhe 73 deri në
75.

b) Burgimin dhe mbajtjen e tejzgjatur dhe të zakonshme të mijëra kroatëve
dhe civilëve të tjerë joserbë në  objekte burgimi brenda dhe jashtë Kroacisë, duke
përfshirë kampe burgimi në Malin e Zi, Serbi, dhe Bosnjë e Hercegovinë, të
përshkruar hollësisht në paragrafin 64.

c) Krijimin dhe mbajtjen e kushteve çnjerëzorë të jetesës për kroatë dhe të
arrestuar të tjerë civilë joserbë brenda objekteve burgimit të lartpërmendur.
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d) Torturat, rrahjet dhe vrasjet e përsëritura të kroatëve dhe të arrestuarve të
tjerë civilë joserbë në objektet e sipërpërmendur të burgimit.

e) Punën e detyruar,  të tejzgjatur dhe të shpeshtë të kroatëve dhe civilëve të
tjerë joserbë të mbajtur në objektet e lartpërmendur të burgimit ose në arrest
shtëpiak në shtëpitë e tyre përkatësisht në Vukovar, Dal, Lovas, Erdut, Saborsko,
Voqin dhe Tovarnik.  Puna e detyruar përfshinte hapjen e varreve, ngarkimin e
municionit për forcat serbe, hapjen e llogoreve dhe punë të tjera fizike në vijat e
frontit.

f) Sulmet seksuale të përsëritura kundër kroateve dhe civileve të tjera joserbe
nga ana e ushtarëve serbë gjatë arrestimit dhe në objektet e lartpërmendura të
burgimit.

g) Sulmet e paligjshme kundër Dubrovnikut dhe fshatrave të pambrojtura
kroate anembanë viseve të përcaktuara më sipër.

h) Vendosjen e masave shtrënguese dhe diskriminuese kundër popullatës
kroate dhe civilëve të tjerë joserbë, si kufizimi i lëvizjes, largimi nga pozitat
drejtuese në institucione të qeverisë lokale dhe polici; largimi nga puna; dhe
bastisjet arbitrare të shtëpive.

i) Rrahjen dhe plaçkitjen e kroatëve dhe civilëve të tjerë joserbë.

j) Torturat dhe rrahjet e kroatëve dhe civilëve të tjerë joserbë gjatë dhe pas
arrestimit të tyre.

k) Dëbimin ose zhvendosjen e dhunshme të së paku 170,000 kroatëve dhe
civilëve të tjerë joserbë nga viset e përcaktuar më sipër, duke përfshirë dëbimin në
Serbi të se paku 5,000 banorëve të Ilokut, 20,000 banorëve të Vukovarit; dhe
zhvendosjen me dhunë të së paku 2,500 banorëve të Erdutit në vende të ndryshëm
brenda Kroacisë,  të përshkruar hollësisht në paragrafet 67 deri në 69.

l) Shkatërrimin e qëllimshëm të shtëpive dhe  pronave të tjera publike dhe
private, institucioneve kulturore, monumenteve historike, dhe të vendeve të
shenjtë të kroatëve dhe të popullatës joserbe në Dubrovnik dhe rrethinat e tij,
Vukovar, Erdut, Lovas, Sharengrad, Bapskë, Tovarnik, Voqin, Saborsko,
Shkabërnjë, Nadin dhe Brushkë, të përshkruar në paragrafer 71 dhe 77 deri në 82.

37. Me këto veprime dhe mosveprime, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 1: Përndjekje mbi baza politike, racore ose fetare, KRIM KUNDËR
NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në bazë të Neneve 5(h), dhe 7(1) dhe 7(3) të
Statutit të Tribunalit.
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PIKAT 2 deri në 5
(SHFAROSJA, VRASJA, MARRJA E QËLLIMSHME E JETËS)

38. Prej 1 gushtit 1991 deri në qershor 1992, Sllobodan MILLOSHEVIQI, duke
vepruar vetëm apo bashkë me anëtarë të tjerë të njohur ose të panjohur të një projekti të
përbashkët kriminal, planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu, ose përndryshe ndihmoi
planifikimin, përgatitjen ose kryerjen e shfarosjes, vrasjes dhe marrjes së qëllimshme të
jetës të kroatëve dhe civilëve të tjerë joserbë në viset e SAO-së së Sllavonisë
Perëndimore, të SAO-së së Krajinës dhe të SAO-së së SPSP-së,  të përshkruar në
paragrafet 39 deri në 59 të kësaj aktakuze.

SAO e SLLAVONISË PERËNDIMORE

39. Duke filluar prej gushtit të vitit 1991, forcat serbe duke përfshirë njësitë vullnetare
“Njerëzit e Sheshelit,” dhe “Shqiponjat e Bardha” kishin kontroll mbi Voqinin.  Më 13
dhjetor 1991, ndërsa forcat serbe tërhiqeshin prej Voqinit dhe rrethinave të tij, ata shkuan
shtëpi më shtëpi, duke vrarë një pjesë të konsiderueshme të popullatës së mbetur civilë
kroate.  Para se tërhiqeshin më 13 dhjetor 199, këto dy njësi vranë gjithsej tridhjetë e dy
civilë.  Shpëtuan vetëm ata që ishin fshehur, të cilët nuk u gjetën prej forcave serbe.
Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze.

SAO e KRAJINËS

40. Që prej afërsisht 7 tetorit 1991, forcat serbe, duke përfshirë APJ-në, anëtarët e
Mbrojtjes Territoriale, të Milicisë së SAO të Krajinës (të njohur gjithashtu si policia
krahinore SAO dhe policia e Martiqit) kishin nën kontroll zonën e Hrvatska Kostajnicës.
Shumica e civilëve kroatë kishin ikur prej shtëpive të tyre gjatë sulmit në shtator të vitit
1991. Afërsisht 120 civilë kroatë, shumica prej tyre gra, pleq apo të sëmurë, mbetën në
fshatrat Dubicë, Cerovlani dhe Baqin. Gjatë mëngjezit të datës 20 tetor 1991, anëtarët e
forcave serbe mblodhën pesëdhjetë e tre civilë në Dubicë dhe i mbajtën në godinën e
zjarrfiksëve të fshatit. Gjatë ditës dhe natës, u liruan dhjetë sepse ishin serbë apo kishin
lidhje me serbët. Më 21 tetor 1991, forcat serbe çuan 43 kroatët e tjerë të ndaluar, në një
vend afër fshatit Baqin. Gjithashtu, forcat serbe morën të paktën 13 civilë jo-serbë nga
Baqini dhe Cerovlani dhe i sollën në të njëtin vend. Të pesëdhjetë e gjashtë viktimat u
vranë aty. Afërsisht në të njëjtën kohë, forcat serbe morën tridhjetë civilë të tjerë nga
Baqini dhe njëzet e katër nga fshatrat Dubicë dhe Cerovlan dhe i çuan në një vend të
panjohur ku i vranë. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngitur kësaj
aktakuze.

41. Nga fillimi i gushtit 1991 deri më 12 nëntor 1991, fshatrat kroate të Saborsko,
Polanik dhe Lipovaniq u sulmuan prej forcave serbe, duke përfshirë APJ-në, Mbrojtjen
Territoriale dhe “Policinë e Martiqit.” Sapo hynë në fshatra, forcat serbe vranë të gjithë
banorët joserbë të mbetur që gjetën.

42. Më 28 tetor 1991, njësitë e Mbrojtjes Territoriale hynë në Lipovaniq dhe vranë
tetë civilë. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkangitur kësaj aktakuze.
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43. Më 7 nëntor 1991, njësitë e APJ-së dhe të Mbrojtjes Territoriale, në veçanti njësia
speciale e APJ-së nga Nishi, hynë në fshatin e vogël të Vukoviqit afër Polanakut dhe
ekzekutuan nëntë civilë. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkangitur kësaj
aktakuze.

44. Më 12 nëntor 1991, anëtarët e APJ-së, të “Policisë së Martiqit” dhe të Mbrojtjes
Territoriale hynë në fshatin Saborsko ku vranë të paktën njëzet civilë kroatë. Pastaj,
fshati u rrafshua. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkangitur kësaj aktakuze.

45. Në nëntor 1991, forcat serbe, duke përfshirë anëtarët e APJ-së, të Mbrojtjes
Territoriale, dhe të “Policisë së Martiqit” sulmuan fshatin Shkabërnjë afër Zadarit. Më 18
nëntor 1991, forcat serbe hynë në Shkabërnjë. Duke shkuar shtëpi më shtëpi, ata vranë të
paktën tridhjetë e tetë civilë jo-serbë në shtëpitë e tyre apo në rrugë. Emrat e viktimave
jepen në Shtojcën I, të bashkangitur kësaj aktakuze.

46. Gjithashtu, kur një ditë më pas forcat serbe sulmuan fshatrat fqinjë të Nadinit, ata
vranë shtatë civilë jo-serbë. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj
aktakuze.

47. Midis 18 nëntor dhe shkurt 1992, të gjithë civilë kroatë të mbetur në Shkabërnjë
vdiqën. Forcat serbe vranë njëzet e gjashtë civilë kroatë të moshuar apo të sëmurë që
kishin mbetur aty. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngitur kësaj aktakuze.

48. Më 21 dhjetor 1991, forcat serbe, në veçanti “Policia e Martiqit,” hynë në fshatin
Brushkë dhe në fshatin e vogël Marinoviq ku vranë dhjetë civilë, nga të cilët nëntë
kroatë. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze.

SPITALI I VUKOVARIT

49. Më apo rreth datës 20 nëntor 1991, në kuadrin e fushatës së përgjithshme të
përndjekjeve, forcat ushtarake serbe nën komandën, kontrollin dhe ndikimin e APJ-së, të
Mbrojtjes Territoriale SBSP-së dhe të pjesëmarrësve të tjerë të projektit të përbashkët
kriminal, nxorën afërsisht dyqind pesëdhjetë e pesë kroatë dhe joserbë të tjerë nga
Spitali i Vukovarit pas pushtimit serb të qytetit. Viktimat u çuan në kazermat e APJ-së
dhe pastaj në fermën Ovçara, e cila ndodhet afërsisht 5 kilometra në jug të Vukovarit.
Atje, anëtarët e forcave serbe i rrahën dhe torturuan viktimat për orë të tëra. Gjatë
mbrëmjes së datës 20 nëntor 1991, ushtarët i çuan viktimat në grupe prej 10-20 vetësh në
një vend të largët ekzekutimi midis fermës së Ovçarës dhe Grabovës, ku i pushkatuan dhe
i vranë. Kufomat e tyre u varrosën në një varr të përbashkët. Emrat e viktimave jepen në
Shtojcën I, të bashkangitur kësaj aktakuze.

SAO SBSP-ja

50. Në shtator dhe tetor të vitit 1991, forcat serbe të Mbrojtjes Territoriale dhe Milicia
e SAO SBSP-së arrestuan civilë kroatë dhe i mbajtën në një object burgimi në godinën e
policisë në Dal. Më 21 shtator 1991, Goran HAXHIQI dhe Zhelko RAZHNJATOVIQI
vizituan objektin e burgimit dhe urdhëruan lirimin e dy prej të arrestuarve. Anëtarët e
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Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP-së, të udhëhequr prej Zhelko RAZHNJATOVIQIT
pushkatuan njëmbëdhjetë të arrestuar dhe i varrosën kufomat e tyre në një varr të
përbashkët në fshatin Qelinë (]elija). Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të
bashkëngjitur kësaj aktakuze.

51. Më 4 tetor 1991, anëtarët e Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP-së të udhëhequr
prej Zhelko RAZHNATOVIQ-IT, hynë në burgun e godinës policore në Dal dhe
pushkatuan njëzet e tetë të burgosurit civilë kroatë. Kufomat e viktimave u morën nga
godina dhe u hodhën në lumin Danub, i cili ndodhet afër. Emrat e viktimave jepen në
Shtojcën I, të bashkëngitur kësaj aktakuze.

52. Më 18 tetor 1991, anëtarët e APJ-së, të Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP, dhe
të Njësisë së Vullnetarëve të Dushan Silni-t detyruan pesëdhjetë civilë kroatë, të cilët
ishin mbajtur për punë të detyrueshme në godinën Zadruga në Lovas, të marshonin mbi
një fushë të minuar jashtë fshatit Lovas, i cili ndodhet afërsisht 20 kilometra në jug-
perëndimin e qytetit të Vukovarit. Gjatë rrugës për në fushën e minuar, një i burgosur u
pushkatua nga forcat serbe. Kur arritën në fushën e minuar, të burgosurit u detyruan të
hynin në fushë  dhe të fshinin tokën me këmbë për të gjetur dhe për të pastruar fushën nga
minat. Të paktën një minë u shpërthye dhe forcat serbe hapën zjarr mbi të burgosurit.
Njëzet e një të burgosur u vranë ose nga minat ose nga armët. Emrat e viktimave jepen në
Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze.

53. Më 9 nëntor 1991, anëtarët e Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP-së, të udhëhequr
nga Zhelko RAZHNJATOVIQI, dhe anëtarët e Milicisë së SAP SBSP-së arrestuan civilë
kroatë dhe hungarezë etnikë në Erdut, Dal Pllanina dhe Erdut Pllanina dhe i çuan në
qendrën stërvitore të Mbrojtjes Territoriale në Erdut ku dymbëdhjetë prej tyre u
pushkatuan ditën e nesërme. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur
kësaj aktakuze. Disa ditë pas datës 9 nëntor 1991, anëtarët e Sigurimit Kombëtar Serb
(SNB) të SAO SBSP, në bashkëpunim me disa anëtarë të “Tigrave të Arkanit” arrestuan
dhe vranë tre civilë, dy prej të cilëve ishin anëtarë familje të viktimave hungarezë të
përmendur në fillim të paragrafit, të cilët kishin pyetur për fatin e të afërmve të tyre.
Kufomat e tetë prej dymbëdhjetë viktimave të para u varrosën në fshatin Qelia dhe një
viktimë u varros në Dalski Atar. Kufomat e tri viktimave të tjera u hodhën në një pus në
Borovë. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze. Më 3
qershor 1992, anëtarët e Sigurimit Kombëtar Serb (SNB), në bashkëpunim me anëtarët e
“Tigrave të Arkanit,” arrestuan Marija SENASHIN (lindur 1937), një familjare e
viktimave të sipërpërmendura hungarezë e cila kishte vazhduar të pyeste për fatin e të
afërmve të saj. Më vonë kjo grua u vra dhe kufoma e saj u hodh në një pus të braktisur në
Dal Pllanina.

54. Më 11 nëntor 1991, anëtarët e Mbrotjes Territoriale të SAO SBSP nën komandën
e Zhelko RAZNJATOVIQIT arrestuan shtatë civilë joserbë në fshatin Klisë. Dy prej të
burgosurve që kishin të afërm serbë u liruan. Pesë civilët e tjerë u çuan në qendrën
stërvitore të Mbrojtjes Territoriale në Erdut. Pasi u morën në pyetje, viktimat u vranë dhe
u varrosën në një varr të përbashkët në fshatin Qelia. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën
I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze.
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55. Midis 18 dhe 20 nëntor 1991, pas mbarimit të operacioneve ushtarake brenda dhe
rreth Vukovarit, APJ-ja dëboi mijëra banorë kroatë dhe joserbë të tjerë për në territorin e
Republikës së Serbisë. Pas kërkesës së Goran HAXHIQIT për mbajtjen e personave jo-
serbe të dyshuar për pjesëmarrjen në operacioneve ushtarake, APJ-ja çoi një numër të
madh banorësh të Vukovarit për në objektin e burgimit në Dal rreth 20 nëntorit 1991.
Aty, anëtarët serbë të Mbrojtjes Territoriale veçuan ata që dyshoheshin për pjesëmarrjen
në mbrojtjen e Vukovarit. Të ndaluarit e veçuar u morën në pyetje, u rrahën dhe u
torturuan. Të paktën tridhjetë e katër u ekzekutuan. Emrat e viktimave jepen në
Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze.

56. Më 10 dhjetor 1991, anëtarët e Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP-së të
udhëhequr prej Zhelko RAZHNJATOVIQIT, dhe anëtarët e Milicisë së SAO SBSP-së
arrestuan pesë fshatarë joserbë nga Erduti. Viktimat u çuan në qendrën stëvitore të
Mbrojtjes Territoriale në Erdut dhe pastaj u vranë. Më vonë kufomat e tri viktimave u
hodhën në një pus në Dalski Atar. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur
kësaj aktakuze.

57. Nga 22 dhjetor 1991 deri në 25 dhjetor 1991, anëtarët e Mbrojtjes Territoriale të
SAO SBSP-së të udhëhequr prej Zhelko RAZHNJATOVIQ-it, si dhe anëtarët e Milicisë
së SAO SBSP-së arrestuan shtatë civilë kroatë dhe hungarezë etnikë në Erdut dhe i çuan
në qendrën stërvitore të Mbrojtjes Territoriale në Erdut. Më 26 dhjetor 1991, ata u
pushkatuan dhe u vranë. Kufomat e gjashtë viktimave u varrosën në Dalski Atar. Emrat e
viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze.

58. Më 21 shkurt 1992, anëtarët e Mbrojtjes Territoriale të SAO SBSP-së të
udhëhequr prej Zhelko RAZHNJATOVIQ-it, dhe anëtarët e Milicisë së SAO SBSP-së
arrestuan katër civilë joserbë në Erdut. Të gjithë viktimat u morën në pyetje në qendrën
stërvitore të Mbrojtjes Territoriale në Erdut dhe pastaj u vranë. Kufomat e viktimave u
varrosën në Dalski Atar. Emrat e viktimave jepen në Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj
aktakuze.

59. Më 4 maj 1992, anëtarët e njësisë së operacioneve speciale të Sigurimit të Shtetit
(DB) arrestuan pesë civilë joserbë në fshatin Grabovac. Civilët u morën dhe u vranë.
Kufomat e tyre u varrosën më vonë në Lulishtën e Tikveshit. Emrat e viktimave jepen në
Shtojcën I, të bashkëngjitur kësaj aktakuze.

60. Me veprimet dhe mosveprimet në lidhje me ngjarjet e përmendura në paragrafet
39-49, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 2: Shfarosje, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në
bazë të Neneve 5(b) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

61. Me veprimet dhe mosveprimet në lidhje me të gjitha ngjarjet e përmendura në
paragrafet 39-59, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:
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Pika 3: Vrasje, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në
bazë të Neneve 5(a) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 4: Vrasje, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË
LUFTËS, e njohur në Nenin e Përbashkët 3(1)(a) të Konventave të Gjenevës të
vitit 1949, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3 dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të
Tribunalit.

62. Me veprimet dhe mosveprimet në lidhje me të gjitha ngjarjet  e përmendura në
paragrafet 39-49, 52-59, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 5: Marrje të qëllimshme të jetës, SHKELJE E RËNDË E
KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e ndëshkueshme në bazë të
Neneve 2(a) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

PIKAT 6-13
(HEQJA E PALIGJSHME E LIRISË, BURGIMI, TORTURA DHE VEPRIME

ÇNJERËZORE)

63. Nga gushti i vitit 1991 deri në mars të vitit 1992, Sllobodan MILLOSHEVIQI,
duke vepruar vetëm ose bashkë me anëtarë të tjerë të njohur ose të panjohur të një
projekti të përbashkët kriminal, planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu, ose përndryshe ndihmoi
planifikimin, përgatitjen, ose kryerjen e heqjes së paligjshme së lirisë, ose burgimin në
kushtet çnjerëzore të popullatës civile kroate ose joserbe në viset e SAO SBSP, SAO
Sllavoni Perëndimore, SAO Krajina, dhe e Republikës së Dubrovnikut.

64. Forcat ushtarake serbe, duke përfshirë APJ, Mbrojtjen Territoriale dhe njësitë
vullnetare në bashkëpunim me policët vendas dhe serbë dhe me autoritetet vendas serbe,
arrestuan dhe mbajtën mijëra civilë kroatë dhe joserbë nga viset e përmendura, në këto
objekte burgimi për periudha të shkurtra dhe të gjata:

a. Depo ushtarake në Morinje të Malit të Zi, nën drejtimin e APJ-së, afërsisht
treqind e njënjëzet të burgosur.

b. Kazermat ushtarake në Kumbor të Malit të Zi, qendër tranziti e
paraburgimit nën drejtimin e APJ-së, ku u mbajtën gjithashtu dhjetra të
burgosur për një afat të gjatë.

c. Kazermat ushtarake në Bileqa të Bosnjës dhe Hercegovinës nën drejtimin
e APJ-së, afërsisht një qind të burgosur.

d. ferma bujqësore e STAJIQEVËS në Serbi, nën drejtimin e APJ-së,
afërsisht një mijë  e shtatë qind të burgosur.
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e. Kazermat ushtarake në Begejci të Serbisë, nën drejtimin e APJ-së,
afërsisht dyqind e gjashtëdhjetë të burgosur.

f. Kazermat ushtarake në Zrenjanin të Serbisë, nën drejtimin e APJ-së,
dhjetra të burgosur.

g. Burgu ushtarak i Mitrovicës së Sremit, nën drejtimin e APJ-së, qindra të
burgosur.

h. Burgu i Kninit, SAO Krajina, nën drejtimin e APJ-së, afërsisht një qind
pesëdhjetë të burgosur.

i. Spitali i vjetër i Kninit, SAO Krajina, nën drejtimin e “Milicisë së
Martiqit”, afërsisht një qind e njëzet të burgosur.

j. Godinat e policisë dhe hangari afër stacionit hekurudhor në Dal, SAO
SBSP, nën drejtimin e APJ-ja dhe nga Mbrojtja Territoriale, qindra të
burgosur.

k. Godina Zadruga në Lovas, SAO SBSP, nën drejtimin e anëtarëve të
Mbrojtjes Territoriale dhe të njësisë vullnetare Dushan Silni, afërsisht
shtatëdhjetë të burgosur.

l. Qendra stërvitore e Mbrojtjes Territoriale në Erdut, e njohur gjithashtu si
baza ushtarake e “Arkan-it,” SAO SBSP, nën drejtimin e anëtarëve të
Mbrojtjes Territoriale dhe “Tigrave të Arkan-it,” afërsisht pesëdhjetë e dy
të burgosur.

m. Ferma Ovçara afër Vukovarit, SAO SBSP, nën drejtimin e APJ-së,
afërsisht tre qind të burgosur.

n. Depoja Velepromet afër Vukovarit, SAO SBSP, nën drejtimin e APJ-së,
afërsisht një qind të burgosur.

o. Burgu ushtarak i Shidit, SAO SBSP, nën drejtimin e APJ-së, afërsisht një
qind të burgosur.

p. Stacioni i policisë i Opatovacit, SAO SBSP, nën drejtimin e APJ-së,
dhjetra të burgosur.

q. Stallë apo punishte në Borovo Selo, SAO SBSP, nën drejtimin e anëtarëve
të milicisë dhe të Mbrojtjes Territoriale, afërsisht tetëdhjetë të burgosur.

65. Kushtet e jetesës në këto objekte burgimi ishin mizore dhe u karakterizuan nga
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trajtimi çnjerëzor, ngushtësia, uria, puna e detyruar, kujdesi i pamjaftueshëm mjekësor,
goditje të vazhdueshme fizike dhe psikologjike, duke përfshirë ekzekutime të inskenuara,
tortura, rrahje dhe sulme seksuale.

66. Me këto veprime dhe mosveprime, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 6: Burgim, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në
bazë të Neneve 5(e) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 7: Torturë, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në
bazë të Neneve 5(f) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 8: Veprime çnjerëzore, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i
ndëshkueshëm në bazë të Neneve 5(i) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 9:  Heqje e paligjshme lirie, SHKELJE E RËNDË E
KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e ndëshkueshme në bazë të
Neneve 2(g) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 10:  Torturë, SHKELJE E RËNDË E KONVENTAVE TË
GJENEVËS TË VITIT 1949, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 2(b) dhe 7(1)
dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 11:  Shkaktimi i qëllimshëm i vuajtjes së madhe, SHKELJE E
RËNDË E KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e ndëshkueshme
në bazë të Neneve 2(c) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 12:  Torturë, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË
LUFTËS, e njohur në Nenin e përbashkët 3(1)(a) të Konventave të Gjenevës të
vitit 1949, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3 dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të
Tribunalit.

Pika 13:  Trajtim mizor, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË
LUFTËS, e njohur në Nenin e përbashkët 3(1)(a) të Konventave të Gjenevës të
vitit 1949, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3 dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të
Tribunalit.

PIKA 14-16
(DËBIM, ZHVENDOSJE E DHUNSHME)

67. Nga 1 gusht i vitit 1991 deri në maj të vitit 1992, Sllobodan MILLOSHEVIQI,
duke vepruar vetën ose bashkë me anëtarë të tjerë të njohur ose të panjohur të një projekti
të përbashkët kriminal, planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu, ose përndryshe ndihmoi
planifikimin, përgatitjen, ose kryerjen e dëbimeve ose zhvendosjeve të dhunshme të
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popullatës civile kroate dhe jo-serbe në territorin e SAO SBSP, SAO Sllavoni
Perëndimore, SAO Krajina, dhe e Republikës së Dubrovnikut.

68. Për të arritur këtë qëllim, forcat serbe, të përbëra nga APJ-ja, Mbrojtja Territoriale
dhe njësitë vullnetare, duke përfshirë “Shqiponjat e Bardha,” “Njerëzit e Sheshelit,”
“Dushan Silni” dhe “Tigrat e Arkanit,” në bashkëpunim me njësi të policisë, duke
përfshirë “Policinë e Martiqit,” Shërbimin e Sigurisë Kombëtare (SNB), MUP-in serb dhe
të tjerë nën kontrolin efektiv të Sllobodan MILLOSHEVIQIT apo të pjesëmarrësve të
tjerë të projektit të përbashkët kriminal, rrethuan qytete dhe fshatra kroate dhe kërkuan
nga banorët që të dorëzonin armët e tyre, duke përfshirë pushkë gjuetie të mbajtur në
mënyrë të ligjshme. Pastaj, qytetet dhe fshatrat u sulmuan, duke përfshirë edhe ata banorë
që iu bindën kërkesave. Këto sulme synonin ta detyronin popullatën të largohej. Pas
marrjes së fshatrave dhe të qyteteve, forcat serbe në disa raste grumbulluan banorët civilë
kroatë dhe joserbë të mbetur, dhe i zhvendosën në mënyrë të dhunshme për në vende të
ndryshme në Kroaci të kontrolluara nga Qeveria Kroate, apo i dëbuan jashtë Kroacisë,
veçanërisht në Serbi dhe në Mal të Zi. Në raste të tjera, forcat serbe, në bashkëpunim me
autoritetet vendase serbe, vendosën masa shtrënguese dhe diskriminuese për popullatën
jo-serbe dhe ndërmorën një fushatë terrori për ta larguarr nga ato vise. Më vonë, shumica
e banorëve joserbë të mbetur u dëbuan apo u zhvendosën në mënyrë të dhunshme.

69. Në bazë të regjistrimit të popullatës të vitit 1991, popullata kroate dhe joserbe në
këto zona ishte përafërsisht si më poshtë:

SAO Krajina: 28% kroatë (70708), 5% të tjerë (13101).
SAO Sllavoni Perëndimore: 29% kroatë (6864), 11% të tjerë (2577).
SAO SBSP: 47% kroatë (90454), 21% të tjerë (40217).

Gati e gjithë popullata kroate dhe joserbe në këto zona u shpërngul, u dëbua apo u vra. Në
bazë të regjistrimit të popullatës të vitit 1991, popullata kroate dhe joserbe e Republikës
së Dubrovnikut ishte përafërsisht: 82% kroatë (58836), 11% të tjerë (7818). Projekti i
përbashkët kriminal nuk e arriti synimin e vet për shpërnguljen me dhunë, dëbimin apo
vrasjes e të gjithë popullatës kroate dhe joserbe të Republikës së Dubrovnikut.

70. Me këto veprime dhe mosveprime, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 14: Dëbim, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në
bazë të Neneve 5(d) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 15: Veprime çnjerëzore (zhvendosje të dhunshme), KRIM KUNDËR
NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në bazë të Neneve 5(i) dhe 7(1) dhe 7(3) të
Statutit të Tribunalit.

Pika 16:  Dëbim apo Zhvendosje e paligjshme, SHKELJE E RËNDË E
KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e ndëshkueshme në bazë të
Neneve 2(g) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.
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PIKA 17-20
(SHKATËRRIM I PAPËRLIGJUR, PLAÇKITJE E PRONËS PUBLIKE APO

PRIVATE)

71. Nga 1 gusht i vitit 1991 deri në maj të vitit 1992, Sllobodan MILLOSHEVIQI,
duke vepruar vetëm ose bashkë me anëtarë të tjerë të njohur ose të panjohur të një
projekti të përbashkët kriminal, planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu, ose përndryshe ndihmoi
planifikimin, përgatitjen, ose kryerjen e shkatërrimit të papërligjur dhe e plaçkitjes së
pronës publike dhe private të popullatës kroate dhe j-serbe brenda territoreve të SAO
SBSP, SAO Sllavoni Perëndimore dhe SAO Krajina, me gjithë se këto veprime nuk ishin
të justifikuara nga domosdoshmëria ushtarake. Ky shkatërrim i qëllimshëm dhe i
papërligjur dhe kjo plaçkitje përfshinin plaçkitjen dhe shkatërrimin e shtëpive dhe të
ndërtesave fetare dhe kulturore, dhe ndodhën në këto qytetet dhe fshatrat:

SAO SBSP, nga gusht deri në tetor 1991: qytetet dhe fshatrat Dal, Qelia, Vukovar,
Erdut, Lovas, Sharengrad, Bapska dhe Tovarnik.

SAO Sllavoni Perëndimore, nga gusht deri në dhjetor 1991: qyteti Voqin.

SAO Krajina, nga gusht deri në dhjetor 1991: qytetet dhe fshatrat Saborsko,
Shkabërnja, Nadin dhe Brushka.

72. Me këto veprime dhe mosveprime, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 17: Shkatërrim të gjerë dhe përvetësim prone, i pajustifikuar nga
domosdoshmëria ushtarake dhe i kryer në mënyrë të paligjshme dhe të papërligjur,
SHKELJE E RËNDË E KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e
ndëshkueshme në bazë të Neneve 2(d) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 18:  Shkatërrim të papërligjur të qyteteve ose fshatrave, ose shkatërrim
të pajustifikuar nga domosdoshmëria ushtarake, SHKELJE E LIGJEVE OSE
ZAKONEVE TË LUFTËS, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3(b) dhe 7(1)
dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 19:  Shkatërrim ose dëmtim të qëllimshëm të institucioneve arsimore
ose fetare, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË LUFTËS, e
ndëshkueshme në bazë të Neneve 3(d) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 20:  Plaçkitje të pronës publike ose private, SHKELJE E LIGJEVE
OSE ZAKONEVE TË LUFTËS, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3(e) dhe
7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.
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DUBROVNIK

PIKA 21-27
(VRASJE, MARRJE E QËLLIMSHME E JETËS, SHKAKTIM I QËLLIMSHËM

I VUAJTJES SË MADHE, TRAJTIM MIZOR, SULME KUNDËR CIVILËVE)

73. Nga 1 tetor i vitit 1991 deri në 7 dhjetor të vitit 1991, Sllobodan
MILLOSHEVIQI, duke vepruar vetëm ose bashkë me anëtarë të tjerë të njohur ose të
panjohur të një projekti të përbashkët kriminal, planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu, ose
përndryshe ndihmoi planifikimin, përgatitjen, ose kryerjen e një fushate ushtarake kundër
qytetit të Dubrovnikut dhe rrethinave të tij me synim që të largohej me dhunë popullata
joserbe.

74. Gjatë kësaj kohe, forcat serbe, të përbëra nga njësitë tokësore, ajrore dhe detare të
APJ-së, si dhe nga Mbrojtja Territoriale, nga njësitë vullnetare dhe njësi speciale policore
nga Serbia dhe nga Mali i Zi në varësi të APJ-së dhe nën kontrollin efektiv të Sllobodan
MILLOSHEVIQIT dhe të anëtarëve të tjerë të projektit të përbashkët kriminal, në
veçanti të Momir BULLATOVIQIT, ndërmorën një sulm ushtarak të gjërë mbi zonën
bregdetare të Kroacisë midis qytetit të Neumit në Bosnje Hercegovinë në pjesën
veriperëndimore dhe kufirit malazez në pjesën juglindore. Qëllimi i forcave serbe ishte
shkëputja e kësaj zone nga Kroacia dhe aneksimi i saj Malit të Zi. Ndërsa forcat serbe,
brenda dy javeve, pushtuan zonat në juglindje dhe në veriperëndim të qytetit të
Dubrovnikut, qyteti vetë u sulmua gjatë gjithë kohës së pretenduar në këtë aktakuzë.

75. Gjatë një fushate të gjerë dhe të paligjshme granatimi nga lartësitë në lindje dhe në
veri të Dubrovnikut, nga të cilat qyteti dhe rrethinat dukeshin qartë, si dhe nga anijet
detare të APJ-së në det, u vranë dyzet e tre civilë kroatë dhe shumë të tjerë u plagosën.
Rastet e granatimit dhe emrat e civilëve të vrarë jepen në Shtojcën II, të bashkëngjitur
kësaj aktakuze.

76. Me këto veprime dhe mosveprime, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 21: Vrasje, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i ndëshkueshëm në
bazë të Neneve 5(a) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 22:  Marrje të qëllimshme të jetës, SHKELJE E RËNDË E
KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e ndëshkueshme në bazë të
Neneve 2(a) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 23:  Vrasje, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË
LUFTËS, e njohur në Nenin e përbashkët 3(1)(a) të Konventave të Gjenevës të
vitit 1949, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3 dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të
Tribunalit.

Pika 24: Veprime çnjerëzore, KRIM KUNDËR NJERËZIMIT, i
ndëshkueshëm në bazë të Neneve 5(i) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.
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Pika 25:  Shkaktim i qëllimshëm i vuajtjes së madhe, SHKELJE E RËNDË
E KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e ndëshkueshme në bazë
të Neneve 2(c) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 26:  Trajtim mizor, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË
LUFTËS, e njohur në Nenin e përbashkët 3(1)(a) të Konventave të Gjenevës të
vitit 1949, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3 dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të
Tribunalit.

Pika 27:  Sulme mbi civilë, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE
TË LUFTËS, e njohur në Nenin 51(2) e Protokollit Shtesë I dhe në Nenin 13(2) e
Protokollit Shtesë II Konventave të Gjenevës të vitit 1949, e ndëshkueshme në
bazë të Neneve 3 dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

PIKA 28-32
(SHKATËRRIM I PAPËRLIGJUR, PLAÇKITJE E PRONËS PUBLIKE OSE

PRIVATE)

77. Nga 1 tetor i vitit 1991 deri në 7 dhjetor të vitit 1991, gjatë këtij granatimi,
Sllobodan MILLOSHEVIQI, duke vepruar vetën ose bashkë me anëtarë të tjerë të
njohur ose të panjohur të projektit të përbashkët kriminal, planifikoi, nxiti, urdhëroi, kreu,
ose përndryshe ndihmoi planifikimin, përgatitjen, ose kryerjen e shkatërrimit të
papërligjur ose dëmtimit të qëllimshëm dhe plaçkitjes së pronës publike ose private të
popullatës kroate dhe joserbe brënda zonës së Republikës së Dubrovnikut. Kjo fushatë
përfshiu shkatërrimin, dëmtimin ose plaçkitjen e shtëpive, të ndërtesave fetare, historike
dhe kulturore, si dhe ndërtesave të tjera civile publike ose private, që nuk ishin të
justifikuar nga domosdoshmëria ushtarake.

78. Gjatë kësaj fushate granatimi, afërsisht 1000 predha të lëshuara nga forcat serbe
goditën zonën e Qytetit të Vjetër në këtë qytet. Zona e Qytetit të Vjetër në Dubrovnik
ishte në tërësi një Monument i Trashëgimisë Kulturore Botërore i UNESCO-së. Disa
ndërtesa në Qytetin e Vjetër dhe kullat e mureve të qytetit ishin të shënuara me simbolet e
caktuara nga Konventa e Hagës për Mbrojtjen e Pronës Kulturore në Rast të një Konflikti
Me Armë (1954). Nuk kishte asnjë pikë me interes ushtarak në apo brenda mureve të
Qytetit të Vjetër.

79. Gjatë granatimit të qytetit të Dubrovnikut më 8 deri 13 nëntor 1991, u dëmtuan
ndërtesa të Qytetit të Vjetër, hotele ku strehoheshin refugjatë, dhe godina të tjera civile në
pjesë të tjera të qytetit.

80. Gjatë granatimit të qytetit të Dubrovnikut më 6 dhjetor 1991, u shkatërruan në
tërësi të paktën gjashtë ndërtesa në Qytetin e Vjetër dhe u dëmtuan qindra të tjera. Hotele
ku strehoheshin refugjatë dhe godina të tjera civile u dëmtuan rëndë apo u shkatërruan në
pjesë të tjera të Dubrovnikut, në veçanti në zonat Lapad dhe Babin Kuk.
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81. Në tetor të vitit 1991, forcat serbe pushtuan qytetet dhe fshatrat kroate Konavle,
Zhupa Dubravaçka dhe Primorje në afërsi të qytetit të Dubrovnikut. Pas këtij pushtimi,
nga 2 deri më 24 tetor 1991, trupat e APJ-së plaçkitën në mënyrë sistematike pronën
publike, tregtare dhe private në qytetet dhe fshatrat Bërgat, Çilipi, Dubravka, Gruda,
Moçiqi, Osojnik, Slano, Donja Ljuta, Popoviqi, Mihaniqi, Drivenik, Konavle, Plat,
Çepikuqe, Uskoplje, Gabrili, Pridvoje, Molunat, Donja Çibaqa, Karasoviqi dhe
Zvekovica. Shumë pronë u transportua për në Malin e Zi me automjete ushtarakë të APJ-
së. Pastaj, APJ-ja vendosi masa për të zbuluar vendndodhjen dhe për të mirëmbajtur
pronën e plaçkitur.

82. Trupat e APJ-së shkatërruan gjithashtu në mënyrë sistematike godina publike,
tregtare dhe fetare si dhe shtëpi private në qytetet dhe fshatrat e lartpërmendur. Ky
shkatërrim ndodhi pas mbarimit të luftimeve kur zonat në fjalë ishin përfundimisht në
kontrollin e APJ-së.

83. Me këto veprime dhe mosveprime, Sllobodan MILLOSHEVIQI kreu:

Pika 28: Shkatërrim të gjërë dhe përvetësim prone, i pajustifikuar nga
domosdoshmëria ushtarake dhe i kryer në mënyrë të paligjshme dhe të papërligjur,
SHKELJE E RËNDË E KONVENTAVE TË GJENEVËS TË VITIT 1949, e
ndëshkueshme në bazë të Neneve 2(d) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 29: Shkatërrim i papërligjur i fshatrave, ose shkretim i pajustifikuar
nga domosdoshmëria ushtarake, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE TË
LUFTËS, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3(b) dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të
Tribunalit.

Pika 30: Shkatërrim ose dëmtim i qëllimshëm i monumenteve historike dhe
institucioneve arsimore ose fetare, SHKELJE E LIGJEVE OSE ZAKONEVE
TË LUFTËS, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3(d) dhe 7(1) dhe 7(3) të
Statutit të Tribunalit.

Pika 31: Plaçkitje e pronës publike ose private, SHKELJE E LIGJEVE
OSE ZAKONEVE TË LUFTËS, e ndëshkueshme në bazë të Neneve 3(e) dhe
7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

Pika 32: Sulm i paligjshëm mbi objekte civile, SHKELJE E LIGJEVE
OSE ZAKONEVE TË LUFTËS, e njohur në Nenin 52(1) e Protokollit Shtesë I
Konventave të Gjenevës të vitit 1949 dhe në të drejtën zakonore, e ndëshkueshme
në bazë të Neneve 3 dhe 7(1) dhe 7(3) të Statutit të Tribunalit.

POHIME TË PËRGJITHSHME:

84. Të gjitha veprimet dhe mosveprimet e pretenduara në këtë aktakuzë midis 1
gushtit 1991 dhe qershorit 1992 ndodhën në territorin e ish-Jugosllavisë.
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85. Se paku midis 1 gushtit 1991 dhe qershorit të vitit 1992, në Kroaci ekzistonte
gjendja e një konflikti me armë. Deri më 7 tetor 1991, ky konflikt me armë pati karakter
të brendshëm.  Prej 8 tetorit 1991, në Republikën e Kroacisë kishte një konflikt
ndërkombëtar me armë dhe pushtim të pjesshëm.

86. Të gjitha veprimet dhe mosveprimet që akuzohen si Shkelje të Rënda të
Konventave të Gjenevës së vitit 1949 ndodhën gjatë konfliktit ndërkombëtar me armë dhe
pushtimit të pjesshëm të Kroacisë.

87. Gjatë tërë kohës që lidhet me këtë aktakuzë, viktimat e Shkeljeve të Rënda të
Konventave të Gjenevës së vitit 1949 ishin persona të mbrojtur në bazë të dispozitave të
Konventave përkatëse të Gjenevës.

88. Të gjitha veprimet dhe mosveprimet lidhur me shkatërrimin e pronës që akuzohen
si Shkelje të Rënda të Konventave të Gjenevës të vitit 1949 kishin të bënin me “pronë të
mbrojtur” në bazë të dispozitave përkatëse të Konventave të Gjenevës.

89. Gjatë tërë kohës që lidhet me këtë aktakuzë, Sllobodan MILLOSHEVIQI ishte i
detyruar t’u përmbahej ligjeve dhe zakoneve që rregullojnë zhvillimin e konflikteve me
armë, duke përfshirë konventat e Gjenevës së visit 1949 dhe protokollet shtojce të
bashkëngjitur.

90. Të gjitha veprimet dhe mosveprimet që akuzohen si Krime Kundër Njerëzimit
ishin pjesë e një sulmi të gjerë dhe sistematik të drejtuat kundër kroatëve dhe popullatës
tjetër joserbe në pjesë të mëdha të Kroacisë.

FAKTE SHTESË:

91. Republika e Kroacisë, më parë njëra prej gjashtë republikave të RSJ-së, gjendet në
Evropën juglindore dhe kufizohet me Slloveninë dhe Hungarinë në veri dhe verilindje dhe
Republikën Federale të Jugosllavisë dhe Bosnjën dhe Hercegovinë në lindje dhe në jug.

92. Territoret e SAO-së së SBSP-së, të SAOS-së së Sllavonisë Perëndimore, të SA)-së
së Krajinës dhe Republikës së Dubrovnikut tregohen në Shtojcën III, të bashkëngjitur.

93. Në regjistrimin e vitit 1991, popullsia e Republikës së Kroacisë ishte 4,785,265,
prej të cilëve 3,736,356 (78.1 për qind) ishin kroatë; 581,663 (12.2 për qind) ishin serbë;
43,469 (0.9 për qind) ishin myslimanë; 22,355 (0.5 për qind) ishin hungarezë; 106,041
(2.2 për qind) ishin jugosllavë; dhe 294,381 (6.1 për qind) ishin të tjerë ose të
padeklaruar.

94. Në prill dhe maj 1990, Republika e Kroacisë mbajti zgjedhje në të cilat Bashkimi
Demokrat Kroat (HDZ) fitoi numrin më të madh të votave dhe siguroi shumicën e
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vendeve në parlamentin kroat (Sabor).  Sabor-i i ri pastaj zgjodhi Franjo Tugjmanin,
kandidatin e HDZ-së, President të Kroacisë.

95. Para zgjedhjeve të vitit 1990, në Knin u themelua partia nacionaliste SDS (Partia
Demokratike Serbe), e cila përkrahte autonominë dhe më vonë shkëputjen nga Kroacia të
viseve me popullsi me shumicë serbe.

96. Midis 19 gushtit dhe 2 shtatorit 1990, Serbët e Kroacisë mbajtën një referendum
për çështjen e “sovranitetit dhe autonomisë” serbe në Kroaci.  Votimi u mbajt në viset e
Kroacisë më  shumicë serbe dhe iu lejua vetëm serbëve.  Kroatët që jetonin në këto vise u
ndaluan që të merrnin pjesë në referendum.  Referendumi rezultoi në një shumicë
dërrmuese në përkrahje të autonomisë serbe.  Më 30 shtator 1990, “Këshilli Kombëtar
serb”, i kryesuar nga Millan BABIQI, deklaroi “autonominë e popullit serb në territoret
etnikë dhe historikë ku jeton dhe të cilët janë brenda kufijve te tashëm të Republikës së
Kroacisë si njësi federale e Republikës Socialiste Federale të Jugosllavisë.

97. Më 21 dhjetor 1990, serbët e Kroacisë në Knin shpallën krijimin e “Krahinës
autonome serbe” dhe deklaruan pavarësinë nga Kroacia.  Konfliket midis serbëve dhe
policisë kroate shpërthyen gjatë terë pranverës së vitit 1991.

98. Në mars 1991, konflikti u thellua kur forcat policore serbe u përpoqën që të
forconin pushtet mbi viset me popullsi të konsiderueshme serbe.  Policia serbe, me Millan
MARTIQIN në krye, mori kontroll mbi një stacion të policisë në Pakrac dhe shpërthyen
përleshjet kur qeveria kroate u orvat që të rivendoste autoritetin e saj në rajon.  Në
Plitvicë, serbët sulmuan një autobus që mbartte policë kroatë dhe një përleshje tjetër
shpërtheu.  APJ-ja dislokoi trupa në zonë dhe i dha një ultimatum policisë kroate që të
tërhiqej nga Plitvica.

99. Në mars 1991, Kryesia Federale kolektive e RSFJ-së u bllokua lidhur me disa
çështje duke përfshirë çështjen e shpalljes së gjendjes së jashtëzakonshme në Jugosllavi.
Përfaqësuesit në Kryesi nga Republika e Serbisë, Republika e Malit të Zi, Krahina
Autonome e Vojvodinës dhe Krahina Autonome e Kosoveš dhe Metohisë të gjithë dhanë
dorëheqje nga postet e tyre.  Në një fjalim televiziv më 16 mars 1991, Sllobodan
MILLOSHEVIQI, në cilësinë e kryetarit të Republikës së Serbisë, deklaroi se
Jugosllavia kishte marrë fund dhe se Serbia nuk do t’u bindej më vendimeve të Kryesisë
Federale.

100. Më 19 maj 1991, Kroacia mbajti një referendum në të cilën shumica dërrmuese e
zgjedhësve votuan për pavarësi nga RSFJ-ja.  Më 25 qershor 1991, Kroacia dhe
Republika e Sllovenisë shpallën pavarësinë nga Jugosllavia.  Më 25 qershor 1991, APJ-ja
hyri në veprim për të shtypur shkëputjen e Sllovenisë.

101. Bashkësia Evropiane kërkoi të ndërmjetësonte në konflikt.  Më 8 korrik 1992, u
arrit një marrëveshje në bazë të së cilës Kroacia dhe Sllovenia do të pezullonin zbatimin e
pavarësisë së tyre për 90 ditë deri më 8 tetor 1991.  Bashkësia Evropiane përfundimisht e
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njohu Kroacinë si shtet të pavarur më 15 janar 1992 dhe Kroacia u bë anëtare e Kombëve
të Bashkuara më 22 maj 1992.

102. Më 18 korrik 1991, Kryesia Federale, me përkrahjen e qeverive serbe dhe
malazeze dhe të Gjeneralit Velko KADIJEVIQ, votoi për tërheqjen e APJ-së nga
Sllovenia, duke pranuar kështu shkëputjen e saj dhe shpërbërjen e RSFJ-së.

103. Thirrjet e Sllobodan MILLOSHEVIQIT për bashkimin e të gjithë serbëve në një
shtet u lëshuan në të njëjtën kohë me thirrjet për krijimin e “Serbisë së Madhe”.  Serbët në
rajonin e Krajinës së Kninit, në Sllavoninë Perëndimore dhe në Sllavoninë Perëndimore
filluan të merrnin gjithnjë e më shumë përkrahje nga qeveria e Republikës së Serbisë.  Ne
gusht 1991, forcat serbe vullnetare dhe policore në këto rajone furnizoheshin dhe
udhëhiqeshin nga zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme të Republikës së Serbisë.

104. Në rajonin e Kninit, forcat e APJ-së filluan t’i ndihmonin haptazi forcat policore
të udhëhequra nga Millan MARTIQI.  Ato morën pjesë bashkërisht në një sulm mbi
fshatin kroat të Kijevës në gusht 1991.  Gjatë tërë gushtit dhe shtatorit 1991, pjesë të
konsiderueshme të Kroacisë ranë nën kontrollin serb si pasoja e veprimeve të forcave
ushtarake, vullnetare dhe policore serbe, të kryera me përkrahjen e APJ-së.

105. Në rajonet e pushtuara prej serbëve, në Dalmacinë Veriore, Likë, Kordun, Banijë,
Sllavoninë Perëndimiore dhe Baranje, popullata kroate dhe të tjerë joserbe u dëbuan në
mënyrë sistematike dher këto vise u përfshinë në “Krahina Autonome Serbe” të
ndryshme.  APJ-ja vazhdoi të jetë e dislokuar në viset ku kryengritësit serbë kishin marrë
kontroll, duke siguruar kështu arritjet e tyre.

106. Në gusht 1991, APJ-ja ndërmori operacione kundër qyteteve në Sllavoninë
Perëndimore, gjë që çoi në pushtimin e tyre nga APJ-ja dhe forcat e tjera serbe.   Kroatët
dhe popullata tjetër joserbe e këtyre viseve u dëbuan me dhunë.  Në fund të gushtit, APJ-
ja e rrethoi qytetin e Vukovarit.  Para mesit të tetorit 1991, të gjitha qytete të tjera me
shumicë kroate në Sllavoninë Lindore ishin marrë nga forcat serbe, përveç Vukovarit.
Joserbët iu nënshtruan një regjimi brutal të pushtimit që u karakterizua nga përndjekjet,
vrasjet, torturat dhe akte të tjera dhune.  Pothuajse e gjithë popullata joserbe më në fund u
vra ose u dëbua nga viset e pushtuara.

107. Rrethimi i Vukovarit vazhdoi deri në 18 nëntor 1991, kur qyteti  ra në duar të
forcave serbe.  Gjatë rrethimit tremujor, qyteti u shkatërrua gjerësisht nga granatimet e
APJ-së dhe u vranë qindra njerëz.  Kur APJ-ja/forcat serbe e pushtuan qytetin, ushtarët
serbë vranë qindra kroatë të tjerë. Popullata joserbe u dëbua brenda ditëve pas rënies së
qytetit nën kontrollin serb.

108. Në Gjenevë më 23 nëntor 1991, Sllobodan MILLOSHEVIQI, Sekretari Federal
e Mbrojtjes Popullore Velko KADIJEVIQ, dhe Franjo TUGJMANI hynë në një
marrëveshje të nënshkruar nën kujdesin e Cyrus VANCE-it, të dërguarit të posaçëm të
Kombëve të Bashkuara.  Kjo marrëveshje kërkoi heqjen e bllokadave të forcave kroate
kundër kazermave të APJ-së dhe tërheqjen e forcave të APJ-së nga Kroacia.  Të dyja
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palët u zotuan për një armëpushim të menjëhershëm  kudo në Kroaci nga ana e njësive
“nën komandën, kontrollin, ose ndikimin politik të tyre” dhe gjithashtu morën përsipër që
të siguronin se çdo njësi paramilitare ose jo e rregullt e lidhur me forcat e tyre gjithashtu
do t’i përmbahej armëpushimit.

109. Më 3 janar 1992, u nënshkrua një marrëveshje tjetër armëpushimi nga Franjo
TUGJMANI dhe Sllobodan MILLOSHEVIQI, duke hapur rrugën për zbatimin e planit
të paqes të propozuar nga Cyrus VANCE-i.  Në bazë të Planit Vance, u krijuan katër
Zona të Mbrojtura nga Kombet e Bashkuara (UNPA) në viset e pushtuara nga forcat
serbe.  Plani Vance bënte thirrje për tërheqjen e APJ-së nga Kroacia dhe kthimin e
personave të shpërngulur nga shtëpitë e tyre në UNPA-të.  Edhe pse APJ-ja formalisht u
tërhoq nga Kroacia në maj 1992, pjesë të mëdha të armatimit dhe të personelit mbetën në
viset e pushtuara nga serbët dhe iu dorëzuan “policisë” së Republikës së Krajinës Serbe
(RSK).  Të shpërngulurit nuk u lejuan të ktheheshin në shtëpitë e tyre dhe ata pak kroatë
dhe joserbë të tjerë që kishin mbetur në viset e pushtuara nga serbët u dëbuan në muajt që
erdhën.  Territori i RSK-së mbeti nën pushtimin serb deri në rimarrjen e pjesëve të mëdha
të tij nga forcat kroate në dy operacione në vitin 1995.  Pjesa e mbetur nën kontrollin serb
në Sllavoninë lindore, u riintegrua në Kroaci në mënyrë paqësore në vitin 1998.

110. RSFJ-ja ekzistoi si shtet sovran deri më 27 prill 1992, kur u miratua Kushtetuta e
Republikës Federale të Jugosllavisë, duke zëvendësuar Kushtetutën e Republikës
Socialiste Federale të Jugosllavisë të vitit 1974.

Sot, me datën 27 shtator 2001
Hagë, Holandë

____________
Karla del Ponte (Carla del Ponte)
Prokurore



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200129

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË VOQIN
PARAGRAFI 39

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA

Dhjetor 1991. VOQIN SHIMIQ, Jaga
MATANÇI, Marija
PERSHIQ, Franca
MEDIQ, Branko
MATANÇI, Stjepan
JURMANOVIQ, Stjepan
SHTIMAC, Jakob
SHTIMAC, Angelina
BULJEVAC, Ante
TOMOLA, Rozalija
PERSHIQ, Alojzije
VOLF, Dragutin
IVANKOVIQ, Marica
MATANÇI, Franjo
MATANÇI, Marija
MEDVED, Mirko
DORIQ, Paulina
SHIMIQ, Julka
PAJTL, Josip
SHIMIQ, Ivan
SHIMIQ, Marija
AMENT, Veronika
SHTIMAC, Stjepan
BAÇIQ, Mirjana
MAJDANÇIQ, Marija
MAJIQ, Stipan
MAJIQ, Ana
BON, Ivica
SALAQ, Goran
SUPAN, Vlado
IVANKOVIQ, Drago

1929/femër
1939/femër
1928/femër
1959/mashkull
1932/mashkull
1933/mashkull
1911/mashkull
1915/femër
1907/mashkull
1921/femër
1922/mashkull
1922/mashkull
1930/mashkull
1926/mashkull
1927/femër
1929/mashkull
1911/femër
1932/femër
1965/mashkull
1932/mashkull
1934/femër
1914/femër
1959/mashkull
1963/femër
1919/femër
1909/mashkull
1918/femër
1954/mashkull
1972/mashkull
1959/mashkull
1960/mashkull

**** edhe një i vdekur i paidentifikuar
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË BAQIN
PARAGRAFI 40

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA
21. tetor 1991. BAQIN ALAVANÇIQ Katarina

ALAVANÇIQ Terezija
ANTOLOVIQ Josip
ANTOLOVIQ Marija
BATINOVIQ Marija
BLINJA Josip
ÇORIQ Mara
ÇOVIQ Mijo
DIKULIQ Ana
GJUKIQ Antun
GJUKIQ Marija
FERIQ Ana
FERIQ Juraj
FERIQ Kata
JUKIQ Filip
JUKIQ Marija
JUKIQ Veronika
KRAMARIQ Terezija
KRIVAJIQ Antun
KRNIQ Mijo
KROPF Barbara
JROPF Pavao
LIKIQ Andrija
LONÇAR Ana
LONÇAR Kata
LONCARIQ Nikola
MILASHINOVIQ Marija
MUCAVAC Antun
PEZO Sofija
PIKTAJA Anka
STANKOVIQ Veronika
SABLJAR Stjepan
SHVRAÇIQ Antun
SHVRAÇIQ Marija
TEPIQ Ana
VLADIQ Katarina
VOLAREVIQ Soka

1910/ femër
1922/ femër
1910/ mashkull
1917/ femër
1901/ femër
1926/ mashkull
1939/ femër
1915/ mashkull
1942/ femër
1933/ mashkull
1923/ femër
1926/ femër
1923/ mashkull
1925/ femër
1949/ mashkull
1924/ femër
1919/ femër
1922/ femër
nuk dihet/ mashkull
1929/ mashkull
1928/ femër
1931/ mashkull
1908/ mashkull
1923/ femër
1906/ femër
1910/ mashkull
nuk dihet/ femër
1946/mashkull
1922/ femër
1920/ femër
1915/ femër
1912/ mashkull
1920/ mashkull
1924/ femër
1925/ femër
1931/ femër
1905/ femër
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË BAQIN (Vazhdim) -
PARAGRAF 40

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA
tetor 1991. I panjohur LONÇAR Antun

BLINJA Katarina
BLINJA Nikola
BLINJA Ana
KULISHIÇ Ivica
SHESTIQ Marija
DIKULIQ Ru`a
DIKULIQ Sofija
DIKULIQ Maca
GJUKIQ Danica
GJUKIQ Kata
GJUKIQ Liza
JUKIQ Iva
JURIQ Janja
KRNIQ Marija
KULISHIQ Ivan
LAZIQ Mijo
LONÇAREVIQ Antun
LUJIQ Janja
MATIJEVIQ Dragica
DIKOLIQ Stjepan
GJURINOVIQ Antun
TEPIQ Du{an
PEZO Ivo
MUCAVAC Mara
DELIQ Marija
SHESTIQ Jula
JURATOVIQ Marija
MISHIQ Mijo
TRNINIQ Ivan
TRNINIQ Terezija
TRNINIQ Ivo
TRNINIQ Kata
VUKOVIQ Pero

1908/ mashkull
1933/ femër
1922/ mashkull
1929/ femër
1972/ mashkull
1922/ femër
1913/ femër
1946/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
1926/ mashkull
nuk dihet/mashkull
nuk dihet/ mashkull
1954/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
1913/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
1925/ femër
nuk dihet/ mashkull
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË BAQIN (vazhdim) -
PARAGRAF 40

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES GJINIA
tetor 1991. I panjohur Milan SHESTIQ

Shtefo KRNIQ
Anka BATINOVIQ
Reza KRIVAJIQ
Sofija BARIQ
Jozo KARANOVIQ
Antun LIKIQ
Jelka LIKIQ
Anka LIKIQ
Antun PAVIQ
Antun BUNJEVAC
Toma BUNJEVAQ
Luka ORDANIQ
Matija PAVIQ
Nikola FELBABIQ
Nikola VRPOLJAC
Anka JOSIPOVIQ
Ivo JOSIPOVIQ
Ankica JOSIPOVIQ
Josip KARAGIQ
Antun ÇORIQ
Josip CORIQ
Vera ÇORIQ
Grga GLAVINIQ
Antun ORDANIQ
Mato BARUNOVIQ
Stefan LONÇAR
Kata LONÇAR
Barica ÇORIQ
Josip ÇORIQ
Ivo BARUNOVIQ
Kata BUNJEVAC
Nikola BARUNOVIQ
Nevenka PERKOVIQ
Zoran PERKOVIQ
Vlado PERKOVIQ
Marija BARUNOVIQ

1941/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
1936/ mashkull
40 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ mashkull
50 VITI I LINDJES/ mashkull
55 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ femër
50 VITI I LINDJES/ mashkull
50 VITI I LINDJES/ femër
50 VITI I LINDJES/ mashkull
50 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ femër
60 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ mashkull
60 VITI I LINDJES/ femër
60 VITI I LINDJES/ femër
30 VITI I LINDJES/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër

****edhe dy të vdekur të paidentifikuar
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË LIPOVANIQ -
PARAGRAF 42

 DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA
28. tetor 1991. LIPOVANIQ BROZINÇEVIQ, Franjo

BROZINÇEVIQ, Mira
BROZINÇEVIQ, Mata
BROZINÇEVIQ, Ro`a
BROZINÇEVIQ, Mirko
BROZINÇEVIQ, Franje
CINDRIQ, Marija
SINDRIQ, Katja

1928/mashkull
1925/femër
nuk dihet/femër
nuk dihet/femër
1971/ mashkull
nuk dihet/mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË VUKOVIQ
PARAGRAFI 43

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/
GJINIA

7. nëntor 1991. VUKOVIQ VUKOVIQ, Vjekoslav
VUKOVIQ, Lucija
VUKOVIQ, Milka
VUKOVIQ, Dana
VUKOVIQ, Nikola
MATINOVIQ, Jose
MATINOVIQ, Nikola
VUKOVIQ,  Nikola
VUKOVIQ,  Ivan

nuk dihet/mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/mashkull
1934/ mashkull
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË SABORSKO
PARAGRAFI 44

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/
GJINIA

12. nëntor
1991.

SABORSKO BIQANIQ, Petar
BIQANIQ, Milan
MATOVINA,  Milan
VUKOVIQ, Jure
VUKOVIQ, Jure
SHPEHAR, Mate
BIÇANIQ, Ana
BIÇANIQ, Nikola
VUKOVIQ, Ivan
VUKOVIQ, Jela
DUMENIÇIQ, Nikola
MATOVINA, Mate
VUKOVIQ, Petar
SHTRK, Josip
DUMENÇIÇ, Ivica
MATOVINA, Marta
MATOVINA, Kate
MATOVINA, Mate

1935/ mashkull
1927/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
1930/ mashkull
1895/ mashkull
1932/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull

**** edhe dy të vdekur të paidentifikuar
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË SHKABËRNJË, RAST I PARË
PARAGRAFI 45

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA

18-19. nëntor
1991.

SHKABËRNJA PERICA, Josip
JURIQ, Ana
SHEGARIQ, SHime
BRKIQ, Marija
ÇURKOVIQ,Zheljko
HORVAT, Vladimir
VICKOVIQ, Stanko
ROGIQ, Kata
ROGIQ, Nikola
ROGIQ, Marko
SHKARA, Nediljko
ZHILIQ, Roko
PAVIÇIQ, Niko
VICKOVIQ, Stana
RAZHOV, Ivan
JURIQ, Petar
PERICA, Ljubo
PERICA,  Gaspar
JURIQ, Nediliko
SHEGARIQ, Krsto
ZHILIQ, Tadija
ZHILIQ, Pavica
ZHILIQ, Mara
BRKIQ, Joso
JURIQ, Grgo
SHEGARIQ, Grgica
MILJANIQ, Slavko
SHEGARIQ, Rade
SHEGARIQ, Vice
MILJANIQ, Josip
BRKIQ, Marko
PAVIÇIQ, Mile
SHEGARIQ, Ivica
RAZHOV, Ante
PAVIÇIQ, Petar
ZHUPAN, Marko
DRAZHINA, Marija
RAZHOV, Jela

1934/ mashkull
77 vjeçe/femër
1955/ mashkull
1943/ femër
1968/ mashkull
1953/ mashkull
1956/ mashkull
1932/ femër
1939/ mashkull
1959/ mashkull
1955/ mashkull
1929/ mashkull
1922/ mashkull
1936/ femër
1927/ mashkull
1936/ mashkull
1932/ mashkull
1955/ mashkull
1955/ mashkull
1927/ mashkull
1928/ mashkull
1928/ femër
1914/ femër
1924/ mashkull
1909/ mashkull
1911/ femër
1956/ mashkull
1931/ mashkull
1933/ mashkull
1928/ mashkull
1943/ mashkull
1965/ mashkull
1961/ mashkull
1955/ mashkull
1942/ mashkull
1932/ mashkull
71 vjeçe/ femër
86 vjeçe/ femër
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË NADIN -
PARAGRAFI 46

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
19 nëntor 1991 NADIN BRZOJA, Danka

SHESTAN, Marija
SHESTAN, Jakov
ÇIRJAK, Ika
BRKIQ, Stoja
ÇIRJAK, Ma{a
ATELJ, Novica

1951/ femër
1933/ femër
1911/ mashkull
1922/ femër
1928/ femër
1921/ femër
1965/ mashkull
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË SHKABËRNJA, RASTI I DYTË -
PARAGRAFI 47

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/
GJINIA

18. nëntor 1991.
deri në  shkurt
1992.

SHKABËRNJA BRKIQ, Kata
BRKIQ, Kata
STURA, Bo`o
BRKIQ, Josipa
PERICA, Kata
SHKARA, Pera
IVKOVIQ, Ljubomir
BRKIQ, Marija
BILAVER, Marija
STURA, Draginja
BRKIQ, Mato
IVKOVIQ, Tereza
RAZHOV, Grgica
BRKIQ, Ana
BRKIQ, Mijat
BILAVER, Grgo
SHEGARIQ, Luca
JURJEVIQ, SHimica
GOSPIQ, Dumica
KARDUM, Mirko
IVKOVIQ, Nedjeljko
BILAVER, Peka
RAZHOV, Marko
BABIQ, Ivan
ERLIQ, Jure
RAZHOV, SHime

1935/ femër
1939/ femër
nuk dihet/ mashkull
1920/ femër
60 vjeçe/ femër
nuk dihet/
nuk dihet/ mashkull
1906/ femër
1921/ femër
1917/ femër
1918/ mashkull
78 vjeçe/ femër
1899/ femër
1925/ femër
1915/ mashkull
1915/ mashkull
1920/ femër
1912/ femër
1914/ femër
1919/ mashkull
1952/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
1941/ mashkull
1925/ mashkull
1938/ mashkull
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SHTOJCA I

VIKTIMAT NË BRUSHKË -
PARAGRAFI 48

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA

21 dhjetor 1991 BRUSKA MARINOVIQ, Petar
MARINOVIQ, Krste
MARINOVIQ, Draginja
MARINOVIQ, Du{an
MARINOVIQ, Roko
MARINOVIQ, Manda
MARINOVIQ, Stana
MARINOVIQ, Dragan
MARINOVIQ, Ika
DRAÇA, Sveto (Srbin)

1923/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ mashkull
1927/ femër
1926/ femër
nuk dihet/ mashkull
nuk dihet/ femër
nuk dihet/ mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200140

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FERMËN E OVÇARËS (SPITALI I VUKOVARIT)
PARAGRAFI 49

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
20. nëntor 1991. OVÇARA ADZHAGA, Jozo

ANDRIJANIQ, Vinko
ANIQ-ANTIQ, Jadranko
ARNOLD, Kresimir
ASAGJANIN, Ilija
BABIQ, Drazhen
BAINRAUCH, Ivan
BAJNRAUH, Tomislav
BAKETA, Goran
BALASH, Stjepan
BALOG, Dragutin
BALOG, Josip
BALOG, Zvonimir
BALVANAC, Gjuro
BANOZHIQ, Boris
BARANJAJI, Pero
BARBARIQ, Branko
BARBIR, Lovro
BARIÇEVIQ, Zheljko
BARISHIQ, Franjo
BARTA, An|elko
BATARELO, Josip
BATARELO, Zheljko
BAUMGERTNER,
Tomislav
BEGÇEVIQ, Marko
BEGOV, Zheljko
BINGULA, Stjepan
BJELANOVIQ, Ringo
BLASHKOVIQ, Miroslav
BLAZHEVIQ, Zlatko
BODROZHIQ, Ante
BOSAK, Marko
BOSANAC, Dragutin
BOSANAC, Tomislav
BOSHNJAKOV, Josip

1949/ mashkull
1953/ mashkull
1959/ mashkull
1958/ mashkull
1952/ mashkull
1966/ mashkull
1956/ mashkull
1938/ mashkull
1960/ mashkull
1956/ mashkull
1974/ mashkull
1928/ mashkull
1958/ mashkull
1952/ mashkull
1967/ mashkull
1968/ mashkull
1967/ mashkull
1935/ mashkull
1965/ mashkull
1946/ mashkull
1967/ mashkull
1947/ mashkull
1955/ mashkull
1972/ mashkull
1968/ mashkull
1958/ mashkull
1958/ mashkull
1970/ mashkull
1959/ mashkull
1964/ mashkull
1953/ mashkull
1967/ mashkull
1919/ mashkull
1941/ mashkull
1960/ mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200141

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FERMËN E OVÇARËS (SPITALI I VUKOVARIT) (Vazhdim)
PARAGRAFI 49

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
20. nëntor 1991. OVÇARA BOZHAK, Ivan

BRAÇIQ, Zvonimir
BRADARIQ, Josip
BRAJDIQ, Josip
BUOVAC, Ivan
BUZHIQ, Zvonko
CRNJAC, Ivan
ÇALETA, Zvonimir
ÇOLAK, Ivica
ÇUPIQ, Mladen
DALIQ, Tihomir
DOLISHNI, Ivica
DOSHEN, Ivan
DOSHEN, Martin
DOSHEN, Tadija
DRAGUN, Josip
DUVNJAK, Stanko
GJUGJAR, Sasha
GJUKIQ, Vladimir
EBNER, Vinko-GJuro
FIRI, Ivan
FITUSH, Karlo
FRISHÇIQ, Dragutin
FURUNDZHIJA, Petar
GAJDA, Robert
GALIQ, Milenko
GALIQ, Vedran
GARVANOVIQ, Borislav
GASHPAR, Zorislav
GAVRIQ, Dragan
GLAVASHEVIQ, Sinisha
GOJANI, Jozo
GOLAC, Krunoslav
GRAF, Branislav
GRANIQ, Dragan

1958/ mashkull
1970/ mashkull
1949/ mashkull
1950/ mashkull
1966/ mashkull
1955/ mashkull
1966/ mashkull
1953/ mashkull
1965/ mashkull
1967/ mashkull
1966/ mashkull
1960/ mashkull
1958/ mashkull
1952/ mashkull
1950/ mashkull
1962/ mashkull
1959/ mashkull
1968/ mashkull
1948/ mashkull
1961/ mashkull
1915/ mashkull
1964/ mashkull
1958/ mashkull
1949/ mashkull
1966/ mashkull
1965/ mashkull
1973/ mashkull
1954/ mashkull
1971/ mashkull
1956/ mashkull
1960/ mashkull
1966/ mashkull
1959/ mashkull
1955/ mashkull
1960/ mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200142

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FERMËN E OVÇARËS (SPITALI I VUKOVARIT) (Vazhdim)
PARAGRAFI 49

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
20. nëntor 1991. OVÇARA GREJZA, Milan

GRUBER, Zoran
GUDELJ, Drago
HEGEDUSHIQ, Tomislav
HEGEDUSHIQ, Mario
HERCEG, Zheljko
HERMAN, Ivan
HERMAN, Stjepan
HLEVNJAK, Nedeljko
HOLJEVAC, Nikica
HORVAT, Ivica
HORVAT, Viktor
HUSNJAK, Nedjeljko
ILESH, Zvonko
IMBRISHIQ, Ivica
IVAN, Zlatko
IVEZIQ, Aleksander
JAJALO, Marko
JAKUBOVSKI, Martin
JALSHOVEC, Ljubomir
JAMBOR, Tomo
JANIQ, Mihael
JANJIQ, Borislav
JANTOL, Boris
JARABEK, Zlatko
JEZIDZHIQ, Ivica
JOVAN, Zvonimir
JOVANOVIQ, Branko
JOVANOVIQ, Oliver
JULARIQ, Goran
JURELA, Damir
JURELA, ZHeljko
JURENDIQ, Drago
JURISHIQ, Marko
JURISHIQ, Pavao
JURISHIQ, ZHeljko

1959/ mashkull
1969/ mashkull
1940/ mashkull
1953/ mashkull
1972/ mashkull
1962/ mashkull
1969/ mashkull
1955/ mashkull
1964/ mashkull
1955/ mashkull
1958/ mashkull
1949/ mashkull
1969/ mashkull
1941/ mashkull
1957/ mashkull
1955/ mashkull
1950/ mashkull
1957/ mashkull
1971/ mashkull
1957/ mashkull
1966/ mashkull
1939/ mashkull
1956/ mashkull
1959/ mashkull
1956/ mashkull
1957/ mashkull
1967/ mashkull
1955/ mashkull
1972/ mashkull
1971/ mashkull
1969/ mashkull
1956/ mashkull
1966/ mashkull
1946/ mashkull
1966/ mashkull
1963/ mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200143

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FERMËN E OVÇARËS (SPITALI I VUKOVARIT) (Vazhdim)
PARAGRAFI 49

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES GJINIA
20. nëntor 1991. OVÇARA KAÇIQ, Igor

KAPUSTIQ, Josip
KELAVA, Krezimir
KIRALJ, Damir
KIRALJ, Damir
KITIQ, Goran
KNEZHIQ, Gjuro
KOLAK, Tomislav
KOLAK, Vladimir
KOLOGRANIQ, Dushko
KOMORSKI, Ivan
KOSTENAC, Bono
KOSTOVIQ, Borislav
KOSHIR, Bozhidar
KOVAQ, Ivan
KOVAQ, Mladen
KOVAÇEVIQ, Zoran
KOVAÇIQ, Damir
KOZHUL, Josip
KRAJINOVIQ, Ivan
KRAJINOVIQ, Zlatko
KRASIQ, Ivan
KREZO, Ivica
KRISTIÇEVIQ, Kazimir
KRIZHAN, Drago
KRUNESH, Branimir
LENGJEL, Tomislav
LENGJEL, Zlatko
LEROTIQ, Zvonimir
LESIQ, Tomislav
LET, Mihajlo
LILI, Dragutin
LJUBAS, Hrvoje
LONÇAR, Tihomir
LOVRIQ, Joko
LOVRIQ, Jozo
LUCIQ, Marko
LUKENDA, Branko
LUKIQ, Mato

1975/mashkull
1965/mashkull
1953/mashkull
1964/mashkull
1959/mashkull
1966/mashkull
1937/mashkull
1962/mashkull
1966/mashkull
1950/mashkull
1952/mashkull
1942/mashkull
1962/mashkull
1957/mashkull
1953/mashkull
1958/mashkull
1962/mashkull
1970/mashkull
1968/mashkull
1966/mashkull
1969/mashkull
1964/mashkull
1963/mashkull
1959/mashkull
1957/mashkull
1966/mashkull
1957/mashkull
1949/mashkull
1960/mashkull
1950/mashkull
1956/mashkull
1951/mashkull
1971/mashkull
1955/mashkull
1968/mashkull
1953/mashkull
1954/mashkull
1961/mashkull
1963/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200144

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FERMËN E OVÇARËS (SPITALI I VUKOVARIT)  (Vazhdim)
PARAGRAFI 49

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
20. nëntor 1991. OVÇARA MAGDIQ, Mile

MAGOÇ, Predrag
MAJIQ, Robert
MAJOR, Zheljko
MANDIQ, Marko
MARIÇIQ, Zdenko
MARIJANOVIQ, Martin
MAZHAR, Ivan
MEGJESHI, Andrija
MEGJESHI, Zoran
MERIQ, Ohran
MIHOVIQ, Tomislav
MIKLETIQ, Josip
MIKULIQ, Zdravko
MIKULIQ, Zvonko
MILIQ, Slavko
MILJAK, Zvonimir
MISHIQ, Ivan
MLINARIQ, Mile
MOKOSH, Andrija
MOLNAR, Aleksandar
MUTVAR, Antun
NAGJ, Darko
NAGJ, Franjo
NEJASHMIQ, Ivan
NICOLLIER, Jean
Michael
OMEROVIQ, Mersad
ORESHKI, Ivan
PAPP, Tomislav
PATARIQ, Zheljko
PAVLIQ, Slobodan
PAVLOVIQ, Zlatko
PERAK, Mato
PERKO, Aleksandar
PERKOVIQ, Damir
PERKOVIQ, Josip
PETROVIQ, Stjepan

1953/mashkull
1965/mashkull
1971/mashkull
1960/mashkull
1953/mashkull
1956/mashkull
1959/mashkull
1934/mashkull
1936/mashkull
1940/mashkull
1956/mashkull
1952/mashkull
1952/mashkull
1961/mashkull
1969/mashkull
1955/mashkull
1950/mashkull
1968/mashkull
1966/mashkull
1955/mashkull
1965/mashkull
1969/mashkull
1965/mashkull
1935/mashkull
1958/mashkull
1966/mashkull
1970/mashkull
1950/mashkull
1963/mashkull
1959/mashkull
1965/mashkull
1963/mashkull
1961/mashkull
1967/mashkull
1965/mashkull
1963/mashkull
1949/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200145

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FERMËN E OVÇARËS (SPITALI I VUKOVARIT)  (Vazhdim)
PARAGRAFI 49

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES
20. nëntor 1991. OVÇARA PINTER, Nikola

PLAVSHIQ, Ivan
POLHERT, Damir
POLOVINA, Branimir
POSAVEC, Stanko
POTHORSKI,Janja
PRAVDIQ, Tomo
PRPIQ, Tomislav
PUCAR, Dmitar
RAGUZH, Ivan
RASHIQ, Milan
RATKOVIQ, Kresimir
RIBIÇIQ, Marko
RIMAC, Salvador
ROHAÇEK, Karlo
ROHAÇEK, Zheljko
SAITI, Qeman
SAMARDZHIQ, Damjan
SAVANOVIQ, Tihomir
SENÇIQ, Ivan
SOTINAC, Stipan
SPUDIQ, Pavao
STANIQ, Marko
STANIQ, ZHeljko
STEFANKO, Petar
STOJANOVIQ, Ivan
STUBIÇAR, Ljubomir
SHAJTOVIQ, Davor
SHAJTOVIQ, Martin
SHARIK, Stjepan
SHASHKIN, Sead
SHINDILJ, Vjekoslav
SHRENK, GJuro
SHTEFULJ, Dra`en
TABAÇEK, Antun
TADIQ, Tadija
TARLE, Dujo
TEREK, Antun
TISHLJARIQ, Darko
TIVANOVAC, Ivica

1940/mashkull
1939/mashkull
1962/mashkull
1950/mashkull
1952/mashkull
1931/femër
1934/mashkull
1959/mashkull
1949/mashkull
1955/mashkull
1954/mashkull
1968/mashkull
1951/mashkull
1960/mashkull
1942/mashkull
1971/mashkull
1960/mashkull
1946/mashkull
1964/mashkull
1964/mashkull
1939/mashkull
1965/mashkull
1958/mashkull
1968/mashkull
1942/mashkull
1949/mashkull
1954/mashkull
1961/mashkull
1914/mashkull
1955/mashkull
1960/mashkull
1971/mashkull
1943/mashkull
1963/mashkull
1958/mashkull
1959/mashkull
1950/mashkull
1940/mashkull
1971/mashkull
1963/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200146

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FERMËN E OVÇARËS (SPITALI I VUKOVARIT)  (Vazhdim)
PARAGRAFI 49

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
20. nëntor 1991. OVÇARA TOMASHIQ, Tihomir

TORDINAC, Zheljko
TOT, Tomislav
TRALJIQ, Tihomir
TURK, Miroslav
TURK, Petar
TUSTONJIQ, Dane
TUSHKAN, Drazhen
USHAK, Branko
VAGENHOFER, Mirko
VARENICA, Zvonko
VEBER, Sinisha
VIDOSH, Goran
VILENICA, Zharko
VIRGES, Antun
VLAHO, Mate
VLAHO, Miroslav
VOLODER, Zlatan
VON BASINGGER,
Harllan
VUJEVIQ, Zlatko
VUKOJEVIQ, Slaven
VUKOVIQ, Rudolf
VUKOVIQ, Vladimir
VUKOVIQ, Zdravko
VULIQ, Ivan
VULIQ, Vid
VULIQ, Zvonko
ZERA, Mihajlo
ZELJKO, Josip
ZHERAVICA, Dominik
ZHIVKOVIQ, Damir
ZHIVKOVIQ, Goran
ZHUGEC, Borislav

1963/mashkull
1961/mashkull
1967/mashkull
1967/mashkull
1950/mashkull
1947/mashkull
1959/mashkull
1966/mashkull
1958/mashkull
1937/mashkull
1957/mashkull
1969/mashkull
1960/mashkull
1969/mashkull
1953/mashkull
1959/mashkull
1967/mashkull
1960/mashkull
1971/mashkull
1951/mashkull
1970/mashkull
1961/mashkull
1957/mashkull
1967/mashkull
1946/mashkull
1941/mashkull
1971/mashkull
1955/mashkull
1953/mashkull
1959/mashkull
1970/mashkull
1960/mashkull
1963/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200147

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË BARANJË  RASTI I PARË
PARAGRAFI 50

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA
21 shtator 1991. BARANJA ANGJAL Zoran

BECK Pavle
BRAJIQ Haso
FILIPÇIQ Zheljko
FORJAN Ivan
KUSHIQ Darko
PREDOJEVIQ Çedomir
SHTIMEC Drazhen
ZELEMBER Ivan
ZEMLJAK Pavao
ZEMLJAK Vladimir

1967 /mashkull
1957 /mashkull
1933 /mashkull
1966 /mashkull
1951 /mashkull
1968 /mashkull
1954 /mashkull
1970 /mashkull
1934 /mashkull
1934 /mashkull
1967 /mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200148

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË BARANJË, RASTI I DYTË DHE I TRETË -
PARAGRAFI 51

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
4. tetor 1991. BARANJA BALOG Josip

BANKOVIQ Martin
GRBESHIQ Mile
JUKIQ Rudolf
KRKALO Ivica
MIKEC Josip
MLINAREVIQ Zvonko
OROZ Vinko
RASHIQ Pero
RASTIJA Zlatko
SHILESH Tibor
SHINASH Janosh
STRMEÇKI Stanislav
TOMIÇIQ Ivan
TOMIÇIQ Danijel
BAÇA Erne
HAGJIQ Elvis
LUKAÇ  Ilesh
MAKSIMOVIQ Andrija
MESARIQ Franjo
MILIQ Pero
RADALJEVIQ Gjjorgje
RAIQ Karlo
SHARAC Pavo
SHIMUN Mihajlo
SOLDO Ranko
SHOMOGJVORAC
Marinko
TOLLAS Mihaly

1945/mashkull
nuk dihet/mashkull
1962/mashkull
1964/mashkull
1958/mashkull
1954/mashkull
nuk dihet/mashkull
1967/mashkull
1945/mashkull
1971/mashkull
1963/mashkull
1957/mashkull
1970/mashkull
1931/mashkull
1929/mashkull
1957/mashkull
1973/mashkull
1945/mashkull
nuk dihet/mashkull
1953/mashkull
nuk dihet/mashkull
1965/mashkull
1932/mashkull
1936/mashkull
1937/mashkull
1947/mashkull
1946/mashkull
1934/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200149

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË FUSHËN E MINAVE NË LOVAS
PARAGRAFI 52

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
15. tetor 1991. FUSHA E MINAVE,

LOVAS
BADANJAK Nikola
BADANJAK Petar
BALIQ Luka
BOZHIQ Zlatko
BOGJANAC Boshko
CONJAR Ivan
HODAK Mato
KRALJEVIQ Ivan
KUZMIQ Slavko
MARKOVIQ Marinko
PALIJAN Ivan
PANJIK Antun
PANJIK Zlatko
SABLJAK Ivan
SABLJAK Marko
SABLJAK Tomo
SHALAJ Mijo
SOLAKOVIQ Darko
SHTRANGAREVIQ
Slavko
TURKALJ Josip
VIDIQ Marko

1934/mashkull
1956/mashkull
1957/mashkull
1959/mashkull
1954/mashkull
1966/mashkull
1957/mashkull
1955/mashkull
1961/mashkull
1953/mashkull
1956/mashkull
1953/mashkull
1966/mashkull
1960/mashkull
1950/mashkull
1949/mashkull
1956/mashkull
1957/mashkull
1957/mashkull
1962/mashkull
1943/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200150

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË ERDUT, RASTI I PARË
PARAGRAFI 53

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
9. tetor 1991. ERDUT ASTALOSH Ivica

BENCE Josip
BERESH Pavao
KALOZI Antun
KALOZI Nikola
KALOZI Nikola
MIHAJLEV Ivan
PALOSH Atika
PAP Franjo
PAP Mihajlo
SENASHI Josip
SENASHI Stjepan

1964/mashkull
1925/mashkull
1927/mashkull
1929/mashkull
1952/mashkull
1922/mashkull
1955/mashkull
1973/mashkull
1934/mashkull
1966/mashkull
1967/mashkull
1935/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200151

SHTOJCA I
VIKTIMAT NË ERDUT  RASTI I DYTË
PARAGRAFI 53

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
Disa ditë pas 9
tetorit1991

ERDUT PAP Franjo
PAP Julijana
RAKIN Natalija

1960/mashkull
1941/femër
1971/femër



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200152

SHTOJCA I

VIKTIMË NË ERDUT, RASTI I SHTATË
PARAGRAFI 53

DATA VENDI VIKTIMA VITI I LINDJES/ GJINIA
3 qershor 1992. ERDUT SENASHI Marija 1937/femër



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200153

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË ERDUT  RASTI I TRETË -- KLISA
PARAGRAFI 54

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
11 nëntor 1991. ERDUT BARBARIQ Jakov

CURIQ Tomo
DEBIQ Josip
KUÇAN Ivan
VANIÇEK Josip

1935/mashkull
1937/mashkull
1946/mashkull
1947/mashkull
1951/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200154

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË VUKOVAR
PARAGRAFI 55

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
20 nëntor 1991. VUKOVAR JELEÇANIN Dragan

BRAJDIQ Josip
RASHIQ Nikola
PRSHA Jandre
SHUSTO Dragutin
SHKOC Zvonimir
DALIQ Drago
SHIMUNDZHA Davor
REDZHIQ Ivan
SHIMIQ Zvonimir
KATIQ Ivan

1939/mashkull
1950/mashkull
1950/mashkull
1938/mashkull
1938/mashkull
1957/mashkull
1961/mashkull
1962/mashkull
1966/mashkull
1951/mashkull
1940/mashkull

****   edhe 23 të vdekur të paidentifikuar



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200155

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË ERDUT   RASTI I KATËRT
PARAGRAFI 56

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
10. dhjetor
1991.

ERDUT BUTKOVIQ Matej
GULJASHEVIQ Ivan
KOVAÇEVIQ Ivan
KOVAÇEVIQ Stjepan
RAIQ Aleksandar

1940/mashkull
1949/mashkull
1931/mashkull
1928/mashkull
1914/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200156

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË ERDUT  RASTI I PESTË
PARAGRAFI 57

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA
26. dhjetor
1991.

ERDUT MAJ Manda
MATIN Andrija
MATOSHEVIQ Nikola
PITTL Franjo
SHIMEK Andrija
TESHANAC Stjepan
ZORETIQ Josip

1933/femër
1936/mashkull
1948/mashkull
1933/mashkull
1931/mashkull
1932/mashkull
1951/mashkull



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200157

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË ERDUT  RASTI I GJASHTË
PARAGRAFI 58

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/GJINIA
21 shkurt
1992.

ERDUT ALBERT Gjuro
ALBERT Helena
ALBERT Viktorija
TERZIQ Ana

1933/mashkull
1934/femër
1940/femër
1915/femër



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200158

SHTOJCA I

VIKTIMAT NË GRABOVC
PARAGRAFI 59

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES/ GJINIA
4 maj 1992 GRABOVC GROFEC Ruzha

JUMIQ Ivan
LILEK Ivan
NAGJ Stevan
VLAHOVIQ Angja

1930/femër
1947/mashkull
1938/mashkull
1939/mashkull
1944/femër



IT-01-50-1                                                         8 tetor 200159

SHTOJCA II

CIVILËT TË VRARË NGA GRANATIMI NË DUBROVNIK DHE RRETHINË 1 TETOR – 6
DHJETOR 1991.

DATA VENDI VIKTIMAT VITI I LINDJES GJINIA
1. tetor Osojnik Mato VIOLIQ 1945 / mashkull
2. tetor Kupari Jele FERLAN 1949 / femër
5. tetor Dubrovnik Rada HASIQ 1953 / femër
6. tetor Dubrovnik Milan MILISHIQ 1941 / mashkull
6. tetor Komolac Andrija CRNÇEVIQ

Stijepo ÇIKATO
1960 / mashkull
1949 / mashkull

7. tetor Mokoshica Jozo BRAJOVIQ
Denis ÇIMIQ
Vladimirka DOPSAJ
Milenko KULASH
Miho LIBAN
Nikola LIBAN
Ivo MASHKARIQ
Alen VASILJEVIQ
Joshko VUKOVIQ

1950 / mashkull
1973 / mashkull
1973 / femër
1971 / mashkull
1972 / mashkull
1973 / mashkull
1955 / mashkull
1971 / mashkull
1971 / mashkull

22. tetor Dubrovnik Grgo VULETIQ 1954 / mashkull
4. nëntor Dubrovnik Andro DJURASH 1941 / mashkull
9. nëntor Dubrovnik (Babin

Kuk)
Luce SPREMIQ 1911 / femër

10. nëntor Dubrovnik Gjuro BOKUN
Ivo BOKUN
Nikica ÇUPIQ
Antun LANG
Ivo MARTINOVIQ
Ivan RADIQ
Tonçi ROZHIQ
Dubravko SHEVELJ
Jovo VASILJEVIQ

1980 / mashkull
1951 / mashkull
1947 / mashkull
1924 / mashkull
1915 / mashkull
1944 / mashkull
1948 / mashkull
1962 / mashkull
1937 / mashkull

20. nëntor Mokoshica Vito ZHITKOVIQ 1921 / mashkull
24. nëntor Dubrovnik Nikola KRIJES 1921 / mashkull
6. dhjetor Dubrovnik Koviljka KOSJERINA

Drago OBRADOVIQ
1942 / femër
1960 / mashkull

6. dhjetor Dubrovnik (Gruzh) Gjuro KOLAR 1918 / mashkull
6. dhjetor Dubrovnik (Libertas) Bruno GLANC

Ante JABLAN
Frano MARTINOVIQ
Niko MIHOÇEVIQ
Teo PASKOJEVIQ
Stjepan SALMANIQ
Andro SAVINOVIQ

1970 / mashkull
1947 / mashkull
1965 / mashkull
1950 / mashkull
1969 / mashkull
1957 / mashkull
1947 / mashkull

6 dhjetor Dubrovnik (Qyteti i
Vjetër)

Tonçi SKOÇKO
Pavo URBAN

1973/mashkull
1968/mashkull

6. dhjetor Dubrovnik (Lero) Lluka CËRÇEVIQ
Ilija RADIQ

1931/ mashkull
1953/ mashkull
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