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Një koleksion unik analizash ekspertësh, intervistash
dhe raportesh arkiv që gjurmojnë historinë e Dhomave
të Specializuara të Kosovës që nga hetimi fillestar i
Këshillit të Europës për krime gjatë kohës së luftës
dhe pas përfundimit të saj nga Luftëtarë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës deri te krijimi i gjykatës së re për
t’i gjykuar ata në Hagë.
Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative (BIRN)

PREZANTIM
Gjashtë vjet pasi Këshilli i Europës ngriti akuza se nga luftëtarët e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës kishin kryer krime serioze gjatë dhe pas luftës së
viteve 1990, Gjykata Speciale që ka detyrë të gjykojë personat përgjegjës
për këto krime ka nisur punën e saj.
Krijimi Dhomave të Specializuara shkaktoi protesta në vetë Kosovën, ku
Ushtria Çlirimtare e Kosovës shihet si një forcë çlirimtare që luftoi një
luftë të drejtë dhe çështjet e saj mund të jenë tepër të ndjeshme politikisht.
Para akuzave të para, Rrjeti Ballkanik i Gazetarisë Investigative ka përpiluar arkivin e tij të gjerë mbi këtë temë si një udhëzues gjithëpërfshirës
mbi mënyrën si do të punojë gjykata, cilat janë sfidat e saj kryesore dhe
çfarë kanë për të thënë lojtarët kyç mbi akuzat dhe ndjekjet penale që do
të vijnë.
BIRN e ka ndjekur këtë çështje që në fillim - në fillim të viteve 2000, gazetarët tanë ishin ndër të parët që raportuan për kampet e paraburgimit të
drejtuara nga UÇK-ja në Shqipëri.
Pas kësaj, BIRN vazhdoi të raportonte për hetimin e Këshillit të Europës
për krimet e dyshuara, më pas u ngrit grupi i punës i BE-së për të hetuar
raportin e Këshillit të Europës dhe në fund krijimin e Dhomave të Specializuara të Kosovës në Hagë.
Si rezultat, ne kemi përpiluar më shumë se 100 raporte në lidhje me këtë
temë në këtë e-book.
Krijimi Dhomave të Specializuara të Kosovës është shoqëruar me polemika
– gjykata shihet si e njëanshme në Kosovë, sepse ajo vë në shënjestër një
grup etnik, ndërsa në Serbi ajo është përshëndetur si shpresa e fundit për
drejtësi për serbët e Kosovës.
Në këtë mjedis të nxehtë, ne besojmë se ky e-book mund të jetë një mjet
i vlefshëm për të gjithë ata që kanë ndjekur këtë rrugë të vështirë drejt
drejtësisë.
Ne shpresojmë gjithashtu që ai do të kontribuojë në një kuptim objektiv
të çështjeve komplekse të përfshirë (not të përfshira në) në nxjerrjen para
drejtësisë të personave për krimet e së kaluarës së luftës - një nga vlerat
thelbësore të punës së BIRN në fushën e drejtësisë tranzicionale.
Marija Ristic
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Ndërtesa e Dhomave të Specializuara në Hagë. Foto: Europol.

Gjashtë vjet pasi një raport i Këshillit të Europës akuzoi
luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime
brutale, Gjykata Speciale e ngritur për të gjykuar këto
akuza është thuajse gati të ngrejë paditë e para.

Marija RISTIC

I

sh-anëtarët e grupit guerilas të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët
dyshohet se janë përgjegjës për vrasje, rrëmbime, tortura dhe shkelje
të tjera të të drejtave të njeriut gjatë dhe pas luftës në Kosovë, mund të
dalin së shpejti në bankën e të akuzuarve sepse rregullat e reja të gjykatës
do të hyjnë në fuqi shtatë ditë pasi ato u miratuan më në fund të mërkurën.
Edhe pse me bazë në Hagë, Dhomat e Specializuara janë ligjërisht pjesë
e sistemit gjyqësor të Kosovës, por të pavarura nga sistemi gjyqësor i
Kosovës dhe me staf ndërkombëtar, ndërkohë që të gjitha vendimet dhe
emërimet që lidhen me gjykatën do të bëhen nga Bashkimi Europian.
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Dhomat i kishin rregullat e procedurave dhe provave gati në mars. Por
një muaj më vonë, Gjykata Kushtetuese vendosi që nga 208 rregulla të
procedurave dhe provave, dhjetë dispozita nuk ishin në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Ato u gjet se nuk ishin në përputhje me Kapitullin 2 të Kushtetutës së
Kosovës që trajton të drejtat dhe liritë themelore dhe kishin lidhje me të
drejtat e njerëzve gjatë hetimeve dhe çështjeve të administratës në Dhomat e Specializuara.
Kështu që dhomat morën edhe një muaj e gjysmë kohë për të korrigjuar
këto çështje në mënyrë që të sigurohen se “do të zbatohen standardet më
të larta të të drejtave të njeriut”, tha kryetarja e gjykatës së re Ekaterina
Trendafilova.
Rregullat e rishikuara të procedurave u miratuan përfundimisht të
mërkurën, duke i hapur rrugë prokurorisë të ngrejë zyrtarisht padi dhe të
nisë gjyqe.

CILI ËSHTË HAPI I RADHËS I PROKURORISË?

David Schwendiman, kryeprokurori i Gjykatë Speciale të Kosovës. Foto: Zyra e Prokurorit të
Kosovës.

Pas shtatë ditësh, kur rregullat e procedurës të hyjnë në fuqi, Zyra e
Prokurorit të Specializuar mund të ngrejë padi kundër ish-anëtarëve të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Gjatë dy viteve të fundit, ka pasur spekulime se kush do të akuzohet, sidomos pasi raporti i parë i Këshillit të Europës në lidhje me krimet e dy-
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shuara përmendi emrat e atyre që pretendohet të jenë përgjegjës, duke
përfshirë edhe presidentin aktual të Kosovës Hashim Thaçi.
Megjithatë prokurori David Schwendiman deri më tani ka arritur t’i mbajë
të fshehtë emrat.
Në një intervistë për BIRN nëntorin e kaluar, Schwendiman theksoi
gjithashtu se objektivi i tij janë kriminelët e dyshuar dhe jo vetë Ushtria
Çlirimtare e Kosovës.
“Unë nuk i vihem pas organizatave apo etnive. Kërkoj përgjegjësinë individuale për atë që është bërë,” u shpreh ai.
Gjithashtu mbetet për t’u parë nëse prokurori do të ngrejë padi të mbyllura
apo publike.
Gjatë çdo arrestimi, ai mund të mbështetet te policia e misionit të sundimit të ligjit të BE-së në Kosovë, por edhe te forcat policore të Kosovës, si
edhe të kërkojë bashkëpunim nga çdo shtet tjetër.
Ligji i Kosovës mbi Dhomat e Specializuara e lejon gjithashtu prokurorinë
të ketë policinë e vet, por se si do të funksionojë ajo në praktikë mbetet
ende një sekret për shkak të ndjeshmërisë së detyrës. Megjithatë, shumë
njerëz në Kosovë besojnë se ish-guerrilasit e paditur do të dorëzohen vullnetarisht në gjykatë.
Kur bëhet fjalë për ndalimin e tyre, policia do të ketë 48 orë kohë nga arrestimi për ta sjellë të dyshuarin para gjyqtarit, i cili do të vendosë masën
e ndalimit. Ndërtesat e paraburgimit të gjykatës do të jenë në Holandë.
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CILI ËSHTË MANDATI I GJYKATËS?

Një baner që tregon serbët e rrëmbyer dhe të vrarë gjatë luftës në Kosovë, çështjet e të cilëve
mund të gjykohen tani. Foto: BETA

Dhomat e Specializuara do të kenë juridiksion mbi krimet që kanë ndodhur
midis 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000 dhe që janë kryer ose kanë nisur
në Kosovë, që do të thotë se mund të ndjekë penalisht krimet e kryera në
Shqipëri, pasi shumë nga të burgosurit që u morën nga Ushtria Çlirimtare
e Kosovës u mbajtën nëpër kampe në veri të Shqipërisë.
Dhomat do të jenë në gjendje të ndjekin penalisht krime kundër njerëzimit, përfshirë vrasje, shfarosje, skllavërim, dëbim, burgim, torturim, përdhunim, zhdukje me forcë dhe persekutime të tjera me baza politike, racore, etnike ose fetare. Ajo gjithashtu do të ndjekë penalisht krime lufte
dhe shkelje të tjera - përfshirë shkatërrimin e pronave të civilëve, qytete,
fshatra dhe ndërtesa fetare.

DHOMAT E SPECIALIZ UARA TË KOS OVË S :
NGA INVESTIGIMET TEK AKTAKUZAT

- 9 -

ÇFARË KRIMESH KA GJASA TË GJYKOHEN?

Clint Williamson, kryeprokurori i Task Forcës Speciale të BE-së. Foto: SITF

Personi i fundit që foli me detaje rreth shkeljeve të pretenduara të anëtarëve
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte Clint Williamson, kreu i Task Forcës
Speciale të BE-së që hetoi pretendimet për abuzime të dhunshme të ngritura në raportin fillestar të Këshillit të Europës.
Në një deklaratë në vitin 2014, Williamson tha se ishin mbledhur
mjaftueshëm prova për të ngritur padi kundër zyrtarëve të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të cilët “kanë përgjegjësinë për fushatën e
persekutimit që u zhvillua kundër serbëve etnikë, romëve dhe popullsisë
tjetër pakicë në Kosovë dhe ndaj shqiptarëve të tjerë të Kosovës që ata i
etiketonin si bashkëpunëtorë të serbëve ose që kanë qenë kundërshtarë
politikë të lidershipit të UÇK-së”.
Sipas Williamson, edhe në Kosovë pati spastrimi etnik të një numri të
madh serbësh dhe romësh.
Williamson tha gjithashtu se provat ishin bindëse se këto nuk ishin akte
individësh mashtrues, por të zhvilluara në mënyrë të organizuar, duke
shtuar se abuzimet që ndodhën pas qershorit 1999 përbënin krime kundër
njerëzimit.
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PSE NEVOJITEJ GJYKATA E RE?

Grafiti anti-EULEX në Kosovë. Foto: Flickr/John Worth.

Në të kaluarën ka pasur përpjekje për t’i gjykuar këto akuza nga tre institucione ndërkombëtare.
Krimet e kryera nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës në kampet në veri të
Shqipërisë u zbuluan fillimisht nga gazetari amerikan Michael Montgomery, i cili ia kaloi provat që kishte misionit të OKB-së në Kosovë, UNMIK,
i cili ishte autoriteti administrativ në Kosovë pas përfundimit të luftës në
qershor 1999.
Memoja që iu dërgua UNMIK-ut shkoi në Gjykatën Penale Ndërkombëtare
të mbështetur nga OKB-ja për ish-Jugosllavinë, ICTY, e cila më pas hetoi
krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë.
ICTY përparoi ngadalë në këtë rast dhe hasi një sërë pengesash në hetimin
e këtyre pretendimeve, siç detajoi në librin e saj në vitin 2008 ish-kryeprokurorja e ICTY-së Carla del Ponte.
Libri i Del Pontes tregoi publikisht për herë të parë pretendimet për trafikim organesh që çuan në hetimin e Këshillit të Europës.
UNMIK-u në Kosovë gjithashtu nisi hetime, por ato nuk arritën kurrë të
dilnin në gjyq. E njëjta gjë ndodhi edhe me misionin e sundimit të ligjit të
BE-së në Kosovë, EULEX, i cili mori përsipër ndjekjen penale të krimeve
të luftës në vitin 2008.
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Pas vitit 2012, fuqitë ndërkombëtare, kryesisht SHBA dhe BE, mbështetën
themelimin e Gjykatës Speciale.
Ata besonin se gjykata nevojitej sepse sistemi gjyqësor i Kosovë nuk
mundej ose nuk donte të gjykonte si duhet ish-figura të larta të UÇK-së
dhe për shkak se EULEX nuk kishte kapacitet për ta bërë këtë.

CILAT JANË SFIDAT KRYESORE TË GJYKATËS?

Qendra e Prishtinës para zgjedhjeve të qershorit. Foto: BETA/AP.

Gjykata do të përballet me sfida serioze në garantimin e sigurisë së dëshmitarëve të saj - si edhe në vendosjen e legjitimitetit të saj në mendjet e
shqiptarëve të Kosovës.
Në të njëjtën kohë ajo do të jetë gjykata e parë në Kosovë që do të përpiqet
të sigurojë pjesëmarrjen e viktimave dhe të përdorë një mekanizëm dëmshpërblimi.
Dështimi i gjykatave dhe i misioneve ndërkombëtare për t’i mbajtur dëshmitarët të sigurt dhe për të ndjekur penalisht krimet e luftës pa ndërhyrje
politike ishte një nga arsyet kryesore për themelimin e Dhomave të Specializuara.
Problemi i kanosjes së dëshmitarëve u ngrit fillimisht nga ICTY, më pas
nga UNMIK-u dhe EULEX-i.
Dëshmitarët ndryshuan dëshminë e tyre gjatë gjyqeve, duke marrë mbrapsht atë që kishin thënë gjatë fazës së hetimit. Dëshmitarët përballeshin
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gjithashtu me rrezikun e largimit nga shoqëria kryesisht për shkak të faktit se anëtarët e UÇK-së shihen kryesisht si heronj dhe dëshmitë kundër
tyre shihen nga shumë shqiptarë të Kosovës si një akt tradhtie.
Gjykata e re është zotuar se mbrojtja e dëshmitarëve do të jetë përparësia
më e lartë e saj dhe këmbëngul se ka përgatitur një program të fuqishëm
për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Çështje të tjera kyçe janë legjitimiteti dhe shtrirja. Në Kosovë gjykata shihet si e njëanshme, sepse ajo fokusohet vetëm në një anë të konfliktit aktivitetet e UÇK-së, jo veprimet e forcave të Beogradit.
Ajo perceptohet gjithashtu si një fyerje për shqiptarët e Kosovës, shumica e të cilëve besojnë se lufta e tyre kundër shtypjes serbe ishte e drejtë.
Shumë prej tyre janë zotuar se do të dalin në rrugë të protestojnë pasi të
ngrihen akuzat.
Gjykata pritet të shkaktojë trazira serioze në skenën politike, pasi shumë
ish-figura kryesore të UÇK-së mbajnë poste zyrtare dhe ushtrojnë ndikim
të madh në shumë fusha, përfshirë në qeveri dhe në biznes.
Gjatë zgjedhjeve në Kosovë më herët këtë muaj, tre ish-liderë të UÇK-së u
bashkuan për të formuar një bllok politik të cilin disa vëzhgues e quajtën
“krahu i luftës” ose “koalicioni i Hagës” - dhe fituan përqindjen më të
madhe të votave.
Në një atmosferë të tillë, ekipi i Dhomave të Specializuara do të ketë një
nga punët më të vështira që ka pasur çdo gjykatë ndërkombëtare deri më
tani.
Fakti që gjykata ndodhet në Hagë, larg nga komunitetet në të cilat ndodhën
krimet, ka gjasa ta bëjë më të vështirë punën e komunikimit të drejtësisë
së misionit të saj me shqiptarët e Kosovës.
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SI DO TË FUNKSIONOJË GJYKATA?

Paneli i gjyqtarëve të Dhomave të Specializuara të Kosovës. Foto: Dhomat e Specializuara.

Dhomat e Specializuara përfaqësojnë një lloj të ri të institucionit gjyqësor
“hibrid”. Është një përzierje e elementeve gjyqësore ndërkombëtare dhe
atyre vendore. Ato do të pasqyrojnë gjykatat e Kosovës, por do të kenë disa
tipare që zakonisht u atribuohen gjykatave ndërkombëtare.
Dhomat e Specializuara përbëhen nga dy institucione kryesore - dhoma
dhe regjistri. Dhoma përfshin një gjykatë të shkallës së parë, një gjykatë
apeli, një gjykatë të lartë dhe një gjykatë kushtetuese, duke pasqyruar sistemin gjyqësor të Kosovës. Të gjitha panelet gjyqësore në të gjitha nivelet
e gjykatave do të përbëhen nga tre gjyqtarë ndërkombëtarë.
Regjistri përfshin një zyrë mbrojtjeje, zyrën e pjesëmarrjes së viktimave,
zyrën për mbrojtjen dhe mbështetjen e dëshmitarëve, njësinë e menaxhimit të paraburgimit dhe zyrën e Avokatit të Popullit. Gjuhët zyrtare të
gjykatës do të jenë gjuha shqipe, serbe dhe angleze.
Zyra e Prokurorit të Specializuar do të jetë e pavarur, ka theksuar në
mënyrë të përsëritur.
I gjithë personeli i gjykatës dhe i prokurorisë është ndërkombëtar dhe fondet ofrohen gjithashtu nga donatorë të huaj, kryesisht nga BE dhe SHBA.
Të pandehurit që shpallen fajtorë do ta vuajnë dënimin e tyre në burgje
jashtë Kosovës.
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KRYETARJA E GJYKATËS
SPECIALE TË KOSOVËS
PREMTON DREJTËSI TË
PAANSHME
20 KORRIK 2017

Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova. Foto: DHSK.

Kryetarja e Dhomave të Specializuara të Kosovës,
Ekaterina Trendafilova, tha për BIRN se gjykata e re nuk
ka njëanshmëri etnike, do të mbrojë dëshmitarët e saj
nga kanosja dhe do të vendosë drejtësi në mënyrë të
paanshme dhe të pavarur.

Marija RISTIC

N

ë intervistën e saj të parë si kryetare e Dhomave të Specializuara të
Kosovës, gjyqtarja Ekaterina Trendafilova tha për BIRN se gjykata
e sapokrijuar me bazë në Hagë që do të gjykojë ish-anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nuk do të jetë etnikisht e njëanshme pasi do të
gjykojë vetëm kriminelët e dyshuar, jo vetë organizatën guerilase.
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Trendafilova premtoi gjithashtu se gjykata do t’i mbrojë si duhet dëshmitarët – një dështim në përpjekjet e mëparshme për të gjykuar luftëtarët e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës – dhe shprehu shpresë së puna e saj do të
ndihmojë në forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë.
Kjo nuk është hera e parë që Trendafilova ka vendosur në rastet e drejtësisë penale ndërkombëtare. Para se t’i bashkohej Dhomave të Specializuara të Kosovës, ajo ishte gjyqtare në Gjykatën Penale Ndërkombëtare,
një eksperiencë që ajo beson se do të përfitojë në rolin e saj të ri.
Gjykata të tjera hibride kanë funksionuar edhe më parë në Kosovë.
Çfarë ndryshimi ka kjo gjykatë nga të tjerat dhe si do ta mundësoni ju si
gjykatëse përmbushjen e mandatit prej gjykatës?
Dhomat e Specializuara janë të ndryshme në shumë aspekte. Unë do
të përmend disa prej tyre, mirëpo nuk do të përmend fjalë si ’hibrid’,
’ndërkombëtar’ apo ‘i ndërkombëtarizuar’.
Dhomat e Specializuara u krijuan nëpërmjet një amendamenti kushtetues
që u miratua nga Kuvendi i Kosovës me një shumicë dy të tretash. Ky është
një faktor fuqidhënës për ne. Kjo do të thotë se populli i Kosovës përmes
përfaqësuesve të vet në Kuvend shprehu vullnetin se një institucion i tillë
është i nevojshëm dhe i dëshirueshëm.
Së dyti, Dhomat e Specializuara mund të mbështeten në autoritetet e
Kosovës, përfshirë edhe policinë në lidhje me zbatimin e urdhrave, kontrolleve dhe sekuestrimeve dhe në lidhje me arrestimin e të dyshuarve.
Në bazë të Ligjit, autoriteteve të Kosovës u kërkohet të bashkëpunojnë me
Dhomat e Specializuara për arritjen e objektivit madhor të nxjerrjes para
drejtësisë të personave përgjegjës për krimet e rënda që pretendohet të
jenë kryer.
Nga ana tjetër, ne jemi një institucion i zhvendosur në Holandë, që është
shteti pranues e kjo do të thotë që ne mundësojmë sigurinë më të lartë për
të gjithë atë që kanë punë me Dhomat e Specializuara, në veçanti viktimat
dhe dëshmitarët.
Gjithashtu, në Dhomat e Specializuara mund të gjykojnë vetëm gjykatës
ndërkombëtarë. Kjo zgjidhje tregon se Kuvendi i Kosovës i kushtoi respektin maksimal pavarësisë dhe integritetit të këtij institucioni, procedimeve
penale që do të kryhen në këtë institucion dhe sigurisë së viktimave dhe
dëshmitarëve.
Si gjykatëse dhe si Kryetare e Dhomave të Specializuara unë do të siguroj
përmbushjen e mandatit prej Dhomave të Specializuara nëpërmjet zbatimit të Ligjit të miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe Rregullores së miratu-
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ar nga gjykatësit. Më e rëndësishme që ia vlen të theksoj është se unë kam
besim se gjykatësit e emëruar në Regjistrin e Gjykatësve Ndërkombëtarë të
cilët kanë një përvojë të madhe, do të kryejnë procedura gjyqësore shembullore dhe do të shqiptojnë vendime tejet cilësore.
Si do ta trajtoni problemin e komunikimit dhe shpjegimit të misionit të Dhomave të Specializuara duke mbajtur parasysh emrin jo të mirë
të TPNJ-së në ish-Jugosllavi, por gjithashtu duke marrë parasysh edhe
ngurrimin ndaj këtij institucioni të ri në Kosovë?
Ndoshta, në Kosovë jo të gjithë janë përkrahës, apo kundërshtarë të
Dhomave të Specializuara. Gjithsesi, ashtu siç e thashë në një përgjigje të
mëhershme ndaj pyetjes suaj, vendimi për themelimin e Dhomave të Specializuara ishte vendim i përfaqësuesve të popullit të Kosovës, i Kuvendit.
Ne jemi realitet, tashmë funksionojmë dhe mund të marrim parashtrime.
Mandati ynë është i ndryshëm nga ai i TPNJ-së dhe ne duhet të gjykohemi
për punën që do të bëjmë.
Krahas themelimit të institucionit tonë dhe gatishmërisë sonë për nisjen
e procedurave gjyqësore, është po aq me rëndësi, që të vijojë informimi i publikut për mandatin tonë, për procedurat dhe për rezultatet e
mundshme të pritshme prej punës së institucionit tonë. Kjo ka rëndësi për
të parandaluar informacion të shtrembëruar apo keqkuptime.
Unë fuqimisht përkrah transparencën më të madhe të mundshme në lidhje
me veprimtarinë tonë, sigurisht me përjashtim të informacionit të ndjeshëm dhe konfidencial që është i nevojshëm për mbrojtjen e dëshmitarëve që do të vijnë për të dëshmuar.
Që prej vitit të shkuar dhe përurimit të faqes sonë në Internet në tri gjuhë
ku i gjithë informacioni mund të gjendet në anglisht, shqip dhe serbisht,
krejt informacioni i rëndësishëm dhe parashtrimet publike të palëve dhe të
gjykatësve u bëhen të njohura me saktësi publikut dhe kjo do të vazhdojë.
Komunikimi me median është një proces i vazhdueshëm. Gjithashtu, drejtuesit kryesorë të gjykatës si edhe ekipi i Dhomave të Specializuara për
informimin e publikut kanë qenë rregullisht në ndërveprim me faktorë të
rëndësishëm të ndryshëm nga shoqëria civile, fusha akademike dhe media
në Kosovë, si edhe më gjerë në rajon dhe në botë.
Për shembull, në pranverë të këtij viti Administratorja, dr. Fidelma Donlon, pati një takim në Prishtinë me përfaqësues të shumtë të medias dhe
shoqërisë civile në Forumin për Transparencë të Drejtësisë. Pres që në të
ardhmen të vijojnë të organizohen veprimtari të ngjashme.

DHOMAT E SPECIALIZ UARA TË KOS OVË S :
NGA INVESTIGIMET TEK AKTAKUZAT

- 18 -

Gjithashtu, kohët e fundit unë mbajta një konferencë për shtypin në selinë
tonë. Po ashtu ne presim vizitorë të shumtë dhe mbajmë ligjërata për grupe
studentësh të interesuar. Të gjitha këto veprimtari janë pjesë e zbatimit të
programit tonë për komunikim i cili do të intensifikohet. Ne do të organizojmë transmetimin e drejtpërdrejtë të seancave gjyqësore të ardhshme.
Dëshiroj të theksoj se unë mbështetem maksimalisht në komunikimin për
t’i bindur njerëzit në rajon se Dhomat e Specializuara do të bëjnë drejtësi
në mënyrë të paanshme dhe të pavarur për këdo që ka lidhje me to.
Sa i vështirë është komunikimi në rast se ndodhesh shumë larg vendit të
kryerjes së krimeve?
Unë jam tërësisht e ndërgjegjshme për vështirësinë që krijon largësia në
lidhje me komunikimin dhe ndërgjegjësimin e efektshëm. Sidoqoftë, fatmirësisht ne jetojmë në kohën e teknologjisë moderne që unë shpresoj se
do të na ndihmojë të vendosim komunikim të drejtpërdrejtë me të gjithë
interesuarit, dhe jo vetëm me mediat.
Një ndër përparësitë e afërta është që t’u drejtohemi viktimave dhe të shpjegojmë në tërësi të drejtat e tyre, si edhe procesin përkatës të kërkesës
dhe të përmbushjes së kushteve për pranim si viktimë. Gjithashtu, dëshmitarëve do t’u jepen sigurime në lidhje me masat e forta mbrojtëse të
ndërmarra prej Dhomave të Specializuara.
Për më tepër, sapo të fillojnë seancat gjyqësore, ne do t’i transmetojmë
nëpërmjet faqes sonë në Internet në të gjitha gjuhët zyrtare që do t’u
mundësojë publikut dhe mediave që t’i ndjekin ato.
Natyrisht, në bazë të nevojave për mbrojtjen e dëshmitarëve disa transmetime do të jenë të pjesshme, ose do të ketë transmetime me masa
mbrojtëse si ndryshimi i pamjes dhe i zërit.
Si bashkëpunojnë Dhomat e Specializuara me autoritetet e Kosovës? Sa i
përket paraburgimit dhe arrestimeve, a do të përdorni polici të posaçme
të gjykatës, policinë holandeze apo policinë e Kosovës?
Ashtu siç parashihet në Ligj, ne mund të mbështetemi në policinë e Kosovës,
si edhe në cilëndo gjykatë të Kosovës. Gjithashtu, Prokurori i Specializuar
mund të vërë në zbatim urdhrat e tij nëpërmjet një force policore brenda
Zyrës së tij. Çdo urdhër dhe vendim i Dhomave të Specializuara të Kosovës
ku përfshihen edhe kontrollet sekuestrimet dhe arrestimet e të dyshuarve
në territorin e Kosovës, duhen zbatuar. Këtë e dikton Ligji. Gjithashtu, në
rast se del e nevojshme ne mund të kërkojmë bashkëpunim ndërkombëtar.
Sa të ndjeshëm duhet të jeni kundrejt rrethanave të tanishme politike në
Kosovë?
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Në të vërtetë nuk është fjala për ndjeshmëri. Dhomat e Specializuara janë
një institucion gjyqësor i pavarur në ushtrimin e funksioneve të veta dhe
në përmbushjen e mandatit, në përputhje me Ligjin dhe dakorduar dhe
miratuar prej një shumice absolute të Kuvendit të Kosovës.
Ne e kryejmë misionin tonë ashtu siç mishërohet në Ligj, në mënyrë të
pavarur prej procesit politik në Kosovë. Ne i bindemi vetëm kushtetutës
dhe ligjit.
Megjithatë, ne i përcjellim me vëmendje zhvillimet në Kosovë dhe jemi të
ndërgjegjshëm për problem të ndjeshme, pa u ndikuar prej tyre.
Çfarë përgjigje keni ndaj kritikave se Dhomat e Specializuara janë të
njëanshme dhe merren vetëm me një grup etnik, shqiptarët e Kosovës?
Dhomat e Specializuara nuk kryejnë ndjekje penale të asnjë grupi etnik,
apo organizate. Dhomat e Specializuara do të procedojnë penalisht dhe do
të shpallin fajtorë vetëm individë. Ligji përcakton qartësisht përgjegjësinë
penale individuale, që do të thotë se individët do të shpallen fajtorë për
vepra penale që kanë kryer si individë dhe jo si pjesëtarë të një grupi apo
bashkësie etnike apo të çfarëdo grupi tjetër.
Gjithashtu, gjykata ka një njësi për mbështetjen e viktimave dhe në Ligj
parashihen programe për zhdëmtimin. Si do të funksionojë në praktikë?
Së pari më lejoni t’ju them se jam mjaft e kënaqur se në ndryshim nga
TPNJ-ja, Dhomat e Specializuara u japin viktimave mundësinë e pjesëmarrjes në procedura.
Viktimat e krimeve të përmendura në një aktakuzë mund t’i bëjnë kërkesë Zyrës për pjesëmarrje të viktimave në Zyrën Administrative, në rast
se dëshirojnë të marrin pjesë. Në Ligj parashihet e drejta e viktimave për
njoftim, njohje si viktimë dhe zhdëmtim. Praktikisht, kjo do të thotë se
viktimat do të mund të kenë pjesëmarrje të njëmendtë në procedurat e
Dhomave të Specializuara dhe do të mund të kërkojnë zhdëmtim.
Pas shpalljes së një të akuzuari fajtor, gjykatësit mund ta urdhërojnë atë
të akuzuar që t’u paguajë dëmshpërblimin e përshtatshëm viktimave, kolektivisht, ose individualisht. Zyra për pjesëmarrje të viktimave gjithashtu
do të administrojë një listë të mbrojtësve të viktimave për të mundësuar
përfaqësim ligjor efikas dhe ndihmë për viktimat.
A mund të shpjegoni gjithashtu rolin e Avokatit të Popullit?
Përfshirja e Avokatit të Popullit që gjithashtu parashihet në Kushtetutën e
Kosovës, është një garanci kushtetuese e rëndësishme, gjithashtu brenda
kornizës ligjore të Dhomave të Specializuara. Nëpërmjet Avokatit të Pop-
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ullit synohet më shumë transparencë dhe hapje ndaj publikut nga ana jonë
dhe që Avokati i Popullit të shërbejë si mbikëqyrës i pavarur i Dhomave të
Specializuara dhe Zyrës së Prokurorit të Specializuar.
Në të njëjtën kohë, Avokati i Popullit do të tregojë respektin e duhur
ndaj pavarësisë së gjyqësorit dhe procedurave gjyqësore që do të thotë se
Avokati i Popullit nuk mund të ndërhyjë në kryerjen e tyre, përveçse kur
është fjala për vonesa të papërligjura.
Së fundi, funksionimi i Avokatit të Popullit supozohet që të fuqizojë kontrollet dhe balancat të cilat janë për garantimin e të drejtave dhe lirive
themelore, sikurse mishërohen në Kushtetutën e Kosovës.
Pres me padurim funksionalizimin e këtij mekanizmi i cili veçse do të
kontribuojë më shumë në besueshmërinë e dy institucioneve.
Deri tani mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një nga problemet kyçe në gjykimet për krime lufte në Kosovë dhe Dhomat e Specializuara pretendojnë të kenë përgatitur një sistem të fortë për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Si mendoni për qasjen e deritashme të gjykatave ndërkombëtare dhe
vendore në lidhje me mbrojtjen e dëshmitarëve që dëshmojnë për krime
ndërkombëtare? A është kjo një ndër arsyet që shpesh gjykatat ndodhen
shumë larg vendit të kryerjes së krimeve?
Bazuar në përvojën time në të kaluarën, por duke qenë gjithashtu e
vetëdijshme për disa raste në të shkuarën, jam mjaft e ndërgjegjshme për
rëndësinë e mbrojtjes së dëshmitarëve. Ky është një faktor kyç i mandatit
të Dhomave të Specializuara që dëshmohet nga fakti i zhvendosjes së procedurave në Holandë.
Për këtë arsye, në Rregulloren tonë të Procedurës dhe të Provave është krijuar një sistem i fortë për mbrojtjen e dëshmitarëve. Krahas kësaj, Dhomat
e Specializuara nuk do të tolerojnë asnjë lloj ndërhyrjeje ndaj sigurisë dhe
mirëqenies së dëshmitarëve dhe do t’i procedojnë penalisht ndërhyrje të
tilla.
Zhvendosja e procedurave përbën një instrument të fuqishëm që ofron
mbrojtje më të mirë për dëshmitarët, viktimat dhe persona të tjerë që kanë
punë me Dhomat e Specializuara.
Unë dhe të gjithë gjykatësit kemi besimin e patundur sikurse është shprehur në Rregullore, se drejtësia nuk do të bëhet në dëm të sigurisë dhe
mirëqenies së cilitdo personi që bashkëpunon me Dhomat e Specializuara.
Me një fjalë mbrojtja është kyçe për ne.
Çfarë shihni si pengesa të mundshme për veprimtarinë e suksesshme të
Dhomave të Specializuara?

DHOMAT E SPECIALIZ UARA TË KOS OVË S :
NGA INVESTIGIMET TEK AKTAKUZAT

- 21 -

Këtë pyetje do ta trajtoj në një këndvështrim tjetër, konkretisht cilët janë
faktorët që shërbejnë si matës të përmbushjes së mandatit prej Dhomave
të Specializuara.
Së pari, personat të cilët Prokurori i Specializuar do t’i ngarkojë me akuza
për krime të rënda, do të duhet të arrestohen ose të dorëzohen vullnetarisht për t’u ballafaquar me akuzat kundër tyre. Shpresoj që Prokurori i
Specializuar t’i përmbushë në mënyrë të shpejtë detyrat e tij hetimore dhe
të dorëzojë aktakuza sa më shpejt që të jetë gati.
Së dyti, personave të akuzuar do t’u garantohet një gjykim i drejtë dhe i
shpejtë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe standardet më të larta
të të drejtave të njeriut.
Së treti, të drejtat e viktimave do të mbrohen në mënyrë të efektshme.
Së katërti, Dhomat e Specializuar dhe gjykimet që do të kryhen atje do të
jenë një rast për popullin e Kosovës që të përballet me të shkuarën.
Së fundi, nëpërmjet përmbushjes së mandatit, Dhomat e Specializuara do
të fuqizojnë dhe çojnë më tej shtetin ligjor në Kosovë.
Ju jeni një gjykatëse me përvojë që keni punuar më herët në gjykata
ndërkombëtare. Sipas mendimit tuaj, sa e dobishme do të jetë përvoja
juaj në Gjykatën Penale Ndërkombëtare për punën tuaj në Dhomat e Specializuara të Kosovës?
Në Gjykatën Penale Ndërkombëtare, kam punuar në një sërë çështjesh ku
jam përballur me problem ligjore dhe faktike të ndryshme, me sfida komplekse që kërkonin veprim të menjëhershëm dhe zgjidhje të përshtatshme
e në kohë.
Nëntë vitet që kalova në Gjykatën Penale Ndërkombëtare si edhe përvoja
ime e mëhershme përbëjnë një bazë të fortë për detyrat që më janë besuar
të kryej në Dhomat e Specializuara të Kosovës.
Është e rëndësishme të bazohesh në mësimet e nxjerra dhe të përfitosh prej arritjeve të cilat jo vetëm duhen zbatuar, por duhen zhvilluar
e përmirësuar edhe më tej në veprimtarinë e përditshme të Dhomave të
Specializuara të Kosovës.
E njëjta gjë është e vërtetë për të gjithë gjykatësit e Regjistrit të Gjykatësve
Ndërkombëtarë të cilët kanë përvojë të gjerë vendore dhe ndërkombëtare,
përfshirë edhe përvojë në gjykata penale ndërkombëtare.
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Si institucioni më i ri që procedojmë krime ndërkombëtare, ne kemi rastin
e papërsëritshëm që të shmangim të metat që mund të jenë hasur në institucionet e tjera gjyqësore në juridiksionet e tyre përkatëse.
Sipas jush, në cilat mënyra kjo gjykatë mund të ndihmojë në përparimin
e drejtësisë penale? A ka kjo gjykatë diçka që gjykatat e tjera ta përdorin
si element të ri?
Struktura e Dhomave të Specializuara të Kosovës dhe korniza ligjore për
veprimtarinë e kësaj gjykate përmbajnë disa risi që mund të ndihmojnë në
përparimin e drejtësisë penale dhe gjithashtu mund të shërbejnë si modele
për përmirësime institucionale në të ardhmen.
Në lidhje me këtë, dëshiroj të përmend Dhomën e Specializuar të Gjykatës
Kushtetuese. Kjo dhomë është pjesë e strukturës së institucionit tonë me
detyrë për të shqyrtuar nëse Rregullorja e Procedurës dhe e Provave përputhet me Kushtetutën e Kosovës dhe nëse pasqyron standardet më të
larta të të drejtave të njeriut.
Një përgjegjësi tjetër e kësaj dhome është të garantojë mbrojtjen e të drejtave të individëve të mishëruara në Kushtetutë, para Dhomave të Specializuara dhe prej çfarëdo veprimi të Zyrës së Prokurorit të Specializuar.
Institucione të tjera të drejtësisë penale që procedojnë krime të njëjta ose
të ngjashme nuk e kanë këtë mekanizëm themelor garantues të të drejtave
të njeriut.
Gjithashtu, Avokati i Popullit është një risi e institucionit tonë krahasuar me gjykatat penale ndërkombëtare. Detyra e Avokatit të Popullit është
monitorimi dhe mbrojtja e të drejtave dhe lirive themelore të mishëruara
në Kapitullin II të Kushtetutës, të personave që kanë punë me Dhomat e
Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar në përputhje me Ligjin dhe Rregulloren.
Së treti, Dhomat e Specializuara të Kosovës synojnë të funksionojnë në
mënyrë efikase dhe të efektshme. Për shembull, në Ligj nuk parashikohet
prania e përhershme e gjykatësve në selinë e Dhomave të Specializuara,
përveçse për nevoja konkrete të punës.
Ligji gjithashtu ka përcaktuar një Regjistër të Gjykatësve Ndërkombëtare
dhe një sistem funksionimi në të cilin Kryetari ka kompetencë të caktojë
gjykatës në panele të ndryshme, sipas nevojave.
Gjithashtu, ne kemi siguruar administrim të përpiktë të çështjeve dhe
afate të rrepta për veprimtarinë gjyqësore. Këto dhe shumë metoda të tjera
të dakorduara dhe të miratuara prej gjykatësve do ta bëjnë institucionin
tonë efikas.
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Disa prej këtyre veçorive burojnë nga sistemi gjyqësor i Kosovës, kurse të
tjerat janë paraqitur prej gjykatësve të Plenares. Këto risi mund të studiohen dhe të mbahen parasysh si duhet në modelet e ardhshme të drejtësisë
penale ndërkombëtare.
Duke pasur parasysh krizën aktuale në Gjykatën Penale Ndërkombëtare
dhe krijimin e gjykatave hibride si kjo për Kosovën, ose gjykata për Republikën Afrikane Qendrore, a mendoni se kjo është e ardhmja e drejtësisë ndërkombëtare, apo është një kompromis i përkohshëm?
Fillimisht, unë nuk pajtohem se Gjykata Penale Ndërkombëtare është në
krizë. Përkundrazi, gjykata e parë penale ndërkombëtare e përhershme
funksionon thuajse prej 15 vjetësh dhe është konsoliduar fort në arenën
ndërkombëtare.
Problemet që Gjykata Penale Ndërkombëtare ka me disa shtete anëtare
mund të konsiderohen si një provë se ky institucion është në rrugën e
duhur në luftën kundër krimeve të llahtarshme që lëndojnë ndërgjegjen
e njerëzimit.
Kundërshtimi më i ashpër vjen nga ata të cilët kanë frikë nga momenti kur
do të dalin para kësaj gjykate.
Sidoqoftë, ekzistenca e Gjykatës Penale Ndërkombëtare nuk pengon daljen
e institucioneve të një natyre të ndryshme si Dhomat e Specializuara dhe
gjykata hibride për Republikën Afrikane Qendrore ku veçantia e krimeve
e problemet që duhen zgjidhur anon në ndjekjen e një rruge të ndryshme.
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SCHWENDIMAN: GJYKATA E
RE SPECIALE E KOSOVËS “JO
ANTI-SHQIPTARE”
15 NËNTOR 2016

David Schwendiman, kryeprokurori Zyrës së Prokurorisë Speciale të Kosovës. Foto: SPO.

Në intervistën e tij të parë që prej emërimit
kryeprokuror të Gjykatës së re Speciale të Kosovës,
David Schwendiman tha për BIRN se kriminelët e
dyshuar janë objektivi i tij, jo vetë Ushtria Çlirimtare e
Kosovës.

Marija RISTIC

“U

në nuk kërkoj të fajësoj organizata apo etni. Unë do të hetoj
përgjegjësinë individuale për atë që është bërë,” tha David
Schwendiman në një intervistë për BIRN.

“Nëse ky mesazh mbërrin qartë te njerëzit që preken nga kjo, atëherë
ndoshta ata do të kuptojnë se gjykata nuk është pro-shqiptare apo an-
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ti-shqiptare, pro-serbe apo anti-serbe, por ne thjesht po bëjmë punën
tonë,” tha ai.
Schwendiman është kryeprokurori në Zyrën e re të Prokurorisë Speciale të
Kosovës, e ngritur në Hagë me mandatin për të ndjekur penalisht krimet
nga ish-luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga viti 1998 deri në
vitin 2000.
Figura të larta të UÇK-së priten të akuzohen për krime të dyshuara të
kryera gjatë dhe pas luftës me forcat serbe, edhe pse paditë e para janë
ende në pritje.
Në Kosovë, gjykata shihet si e njëanshme duke qenë se do të gjykojë vetëm
ish-luftëtarë të UÇK-së – njerëz që perceptohen si çlirimtarë nga shumica e popullsisë etnike shqiptare në vend - ndërsa në Serbi, gjykata ka
mbështetje të gjerë për shkak të shpresave se ajo do të ndjekë penalisht
krimet kundër serbëve.
Por Schwendiman tha se mesazhi kryesor që ai donte të përcillte gjatë
vizitës së tij të parë në Serbi dhe në Kosovë javën e kaluar ishte se ai do të
jetë i pavarur dhe i lirë nga çdo ndikim politik.
“Roli ynë është të gjykojmë individë dhe jo etni. E di që ekziston një lloj
perceptimi, por s’mund të bëj shumë për këtë, përveçse të bëj punën time
dhe ta bëj atë si duhet,” shpjegoi ai.
Gjykata e re do të dëgjojë raste që dalin nga raporti i Tast Forcës Hulumtuese të BE-së, SITF, i vitit 2014, i cili thoshte se zyrtarë të paidentifikuar të UÇK-së do të përballeshin me padi për një “fushatë persekutimi”
kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohet të ishin
bashkëpunëtorë të regjimit të Beogradit.
Në krimet e dyshuara përfshihen vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme
dhe dhunë seksuale.
Mediat kosovare dhe ato serbe kanë spekuluar gjerësisht se kush do të
ndiqet penalisht nga gjykata.
Një raport i Këshillit të Europës nga viti 2011, i cili hodhi bazat për hetimin
e SITF, pohoi se presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ishte një figurë kyçe
në një rrjet krimi të organizuar që ishte përgjegjës për shkelje të të drejtave të njeriut në Kosovën e pasluftës. Thaçi i ka mohuar akuzat.
Megjithatë, Schwendiman nuk pranoi të tregonte se kush ishte nën hetim
dhe tha se një nga arsyet e vizitës së tij në Beograd dhe Prishtinë javën e
kaluar ishte për të shuar thashetheme të tilla.
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“Doja të trajtoja çështjen e spekulimit, supozimet dhe thashethemeve dhe
të sigurohesha që njerëzit të kuptojnë se nëse nuk vijnë nga unë, nuk janë
diçka që duhet t’u besoni,” theksoi ai.

GARANTIMI I NDIHMËS DHE PAVARËSISË

David Schwendiman takon ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Daçiç. Foto: mfa.gov.rs

Vizita e javës së kaluar e Schwendiman ishte e para e tij në Kosovë dhe
Serbi, edhe pse ai ka përvojë pune në Ballkan. Nga viti 2006 deri më 2009,
ai punoi si prokuror ndërkombëtar në Departamentin Special për Krime
Lufte në zyrën e prokurorit të shtetit në Bosnjë dhe Hercegovinë.
“Nuk kam qenë kurrë në Prishtinë dhe as në Beograd, edhe pse kam qenë
në rajon. Doja të takoja njerëz me të cilët duhet të punojmë ndërsa kalojmë
në fazën tjetër. Doja të sigurohesha që ata e kuptuan që ne e vlerësojmë
mbështetjen dhe përpjekjen e tyre të vazhdueshme dhe doja gjithashtu të
sigurohesha që ata kuptuan nga unë gjëra të rëndësishme në lidhje me
punën dhe përgjegjësinë time,” tha për Schwendiman për BIRN.
Në të dy kryeqytetet, ai takoi zyrtarë të lartë mbështetja e vazhdueshme e
të cilëve atij do t’i nevojitet shumë.
“Fola gjithashtu për mandatin tim, i cili nuk është shumë i gjerë. Është një
mandat fokus. Unë jam një prokuror special, jo se unë kam ndonjë gjë të
veçantë, por për shkak se detyra është përqendruar. Nuk është si ndonjë
kompetencë e përgjithshme plenare gjykatash. Është një mandat shumë i
fokusuar,” shpjegoi ai.
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Gjykata speciale do të merret me krimet e kryera midis 1 janarit 1998 dhe
31 dhjetorit 2000, por do të ndjekë penalisht vetëm ata që u përfshinë në
anën shqiptare të Kosovës të luftës, e cila konsiderohet si një qasje e re
duke qenë se fokusohet në përgjegjshmërinë e “fitimtarëve” të konfliktit.
Por përsëri, Schwendiman theksoi se kjo nuk do të thotë se ndjekjet penale
janë të njëanshme.

Epërsia e Gjykatës Speciale dhe Zyrës
së Prokurorit Special
Sipas Ligjit të Kosovës mbi Dhomat e Specializuara, gjykata e re
ka përparësi ndaj të gjitha gjykatave të tjera në Kosovë.
“Neni 10 dhe 11 i ligjit japin epërsi prokurorëve në të gjitha
çështjet brenda mandatit,” tha Schwendiman.
Sipas nenit 10 të ligjit, ai mund të vendosë në çdo moment nëse
një çështje që po hetohet nga prokuroria e Kosovës - dhe të
gjitha dokumentet në lidhje me çështjen – duhet të transferohen në Dhomat e Specializuara.
Megjithatë, nuk dihet ende se çfarë do të ndodhte nëse një
person i kërkuar nga gjykata speciale është në gjyq në Kosovë
për krime të tjera.
Kur ICTY po ngrinte padi, çështjet ndaj të dyshuarve në
gjykatat vendore ndaloheshin derisa Gjykata e Hagës jepte
vendimet e saj përfundimtare.

“Doja të theksoja pavarësinë time, se gjëja kryesore në lidhje me atë që
po bëj është e pavarur, se çdo gjë që duhet të bëj do të bazohet vetëm në
kuptimin tim të fakteve ndërsa ne i mbledhim ato dhe se ne do të vazhdojmë ta zbatojmë ligjin. Dhe ligji, siç e dini, thith dhe integron standardet
ndërkombëtare që tashmë ekzistojnë, kështu që doja që njerëzit ta kuptonin këtë,” tha ai.
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Ai dhe ekipi i tij donin gjithashtu të siguroheshin se do të marrin ndihmën
e vazhdueshme për të cilën kanë nevojë nga Serbia dhe Kosova, që do të
thotë qasje në dokumente, dëshmitarë dhe materiale të tjera që konsiderohen të rëndësishme për hetimet e tyre.
“Qeveria e Kosovës ndihmoi në mënyra të ndryshme gjatë hetimit, EULEX
gjithashtu. Të gjithë ata me të cilët bisedova në këtë udhëtim më siguruan
se do të kemi çdo ndihmë që na nevojitet dhe jam absolutisht i bindur që
do ta kemi atë,” tha Schwendiman.
“Një nga qëllimet e këtij udhëtimi ishte të takohesha me njerëzit që do të
jenë përgjegjës për ta bërë këtë. I pashë në sy dhe u thashë atë që dëshiroj
dhe u kërkova atyre të rikonfirmonin mbështetjen e tyre,” shtoi ai.

BAZË PROVASH TË QËNDRUESHME
Megjithatë, nuk dihet ende se kush do të bëjë arrestimet dhe si do të funksionojë procesi i ekstradimit.
Mbetet ende për t’u përcaktuar se çfarë provash do të mund të përdorë
Zyra e Prokurorit Special.
Gjatë pranisë 17-vjeçare të misioneve ndërkombëtare në Kosovë, janë
mbledhur informacione në rreth 1,000 raste, edhe pse shumë prej tyre
nuk e arritën kurrë fazën e gjykimit. Gjykata Penale Ndërkombëtare për
ish-Jugosllavinë, ICTY, gjithashtu ka punuar në shumë raste që kanë lidhje me luftën e Kosovës.
Sipas Ligjit të Kosovës mbi Dhomat Speciale, i cili bëri të mundur ngritjen e gjykatës, “provat e mbledhura në procedura penale apo në hetime
brenda kompetencës se Dhomave Speciale para krijimit të saj nga ndonjë autoritet ose agjenci kombëtare ose ndërkombëtare e zbatimit të ligjit
ose hetimi penal, përfshirë Prokurorin Shtetërore të Kosovës, ndonjë autoritet policor në Kosovë, ICTY, EULEX Kosova ose SITF, mund të jenë të
pranueshme para Dhomave Speciale”.
Të gjitha këto institucione kanë mijëra faqe dëshmi, raporte, urdhra dhe
dokumente të tjera që mund të përdoren nga prokurori special, por ato që
mund të përdoren në gjykatë do të bëhen të qarta vetëm pasi të miratohen
rregullat e saj mbi procedurën dhe provat, pasi të jenë zgjedhur gjyqtarët
dhe kryetari i trupit gjykues.
“Jam i sigurt se do të jetë një përzierje e asaj që ne mund dhe nuk mund të
përdorim; në Bosnje, për shembull, na u desh të nxirrnim për të dëshmuar
në mënyrë të drejtpërdrejtë dëshmitarë, por përcaktuam fakte që gjykatat
mund t’i pranonin,” tha Schwendiman.
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Edhe pse shumë njerëz kanë vënë në dyshim nëse është e mundur të
vërtetohen krimet e kryera nga një forcë guerilase si UÇK-ja, për shkak të
mungesës së urdhrave me shkrim, Schwendiman shprehu besimin, duke
thënë se shefi hetues i SITF, Clint Williamson, i ka lënë atij një bazë solide
provash mbi të cilat mund të ndërtojë çështjet.

Lidhjet me Shqipërinë
Si raporti i vitit 2014 i SITF ashtu edhe raporti i vitit 2011 i
Këshillit të Europës thonë se disa nga aktivitetet kriminale u
kryen në Shqipërinë fqinje.
Gjykatat e Kosovës kanë dënuar disa ish-luftëtarë të UÇKsë për përfshirje në torturimin e të ndaluarve në kampet në
Shqipëri në prill, maj dhe qershor të vitit 1999 gjatë konfliktit
në Kosovë.
UÇK-ja kishte pasur një bazë në qytetin shqiptar të Kukësit,
nga ku ata ndërmerrnin operacionet guerilase përtej kufirit.
UÇK-ja po ashtu kishte një rrjet burgjesh në bazat e tyre në
Shqipëri dhe Kosovë gjatë dhe pas konfliktit.
SITF bëri disa vizita në Shqipëri, pavarësisht faktit se autoritetet shqiptare fillimisht refuzuan ta lejonin atë të hetonte atje.
“Unë trashëgova marrëdhënien e mirë që hetuesi kryesor i
SITF, Clint Williamson, kishte krijuar me qeverinë shqiptare
dhe pres të marr ndihmë të plotë nga ata për të bërë atë që ne
duhet të bëjmë. Unë do të shkoj kudo që të jetë e nevojshme të
shkoj dhe nuk do t’i mbyll dyert akujt,” tha Schwendiman.

“Nuk do ta kisha pranuar punën nëse unë dhe Clint nuk do të kishim folur
mbi atë që Clint mendonte se ishte arritur deri në korrik 2014 (kur SITF
publikoi raportin). Kam punuar një vit e gjysmë për këtë si hetuesi kryesor
dhe s’do ta kisha pranuar punën si kryeprokuror po të mos besoja se ka
diçka për të ndërmarrë hapin e radhës, që është ndjekja penale,” tha ai.
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Por Schwendiman është i vetëdijshëm se do të duhet të mbështetet shumë
te dëshmitarët dhe deklaratat e tyre. Garantimi i sigurisë për dëshmitarët
e mbrojtur që dëshmojnë për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë ka
qenë një problem për të gjitha institucionet që kanë qenë të përfshira në
procese të tilla në të kaluarën - ICTY, misioni i OKB-së në Kosovë, UNMIK,
EULEX dhe gjykatat vendore në Serbi dhe Kosovë.
“Mbrojtja e atyre që ne vlerësojmë si të cënueshëm apo që bëhen të
cënueshëm për shkak të pjesëmarrjes në këtë proces është tepër e rëndësishme. Unë kam autoritetin për ta bërë këtë, kam marrë garanci se do të
më ndihmojnë ta bëj këtë dhe nuk mundem dhe nuk do të flas për ekipe
apo metoda specifike që ne po ndërmarrim tani apo që do të ndërmarrim
që të mund të bëhet kjo,” shpjegoi ai.
Një sërë dëshmitarësh kanë ndryshuar dëshmitë e tyre gjatë gjykimeve të
mëparshme të pjesëtarëve të UÇK-së në Kosovë dhe në Hagë.
“Ky është një shqetësim i madh për ne. Kjo është një sfidë e madhe për
ne dhe është diçka që ne e marrim shumë seriozisht, të cilës i kushtojmë
shumë kohë dhe mund. Duhet të ruajmë besimin që njerëzit kanë tek ne
dhe duhet të mbrojmë ata që janë të brishtë deri në atë masë sa të mos e
humbasim atë besim,” u përgjigj Schwendiman.

KANOSJA NË KOMUNITET

Prokurori Schwendiman duke takuar ministren e drejtësisë të Kosovës Dhurata Hoxha. Foto:
Ministria e Drejtësisë Kosovë.
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Schwendiman u përball fillimisht me kanosjen e dëshmitarëve kur po hetonte krimet e kryera në luftën e Bosnjës.
“Në Bosnje dhe Hercegovinë, nuk ishte e zakonshme, por ndodhte. Njerëzit
humbën familjet dhe mbështetjen dhe kishte të akuzuar që jetonin në lagjet e tyre dhe kur i kërkoja të vinin të dëshmonin, ndonëse emrat i fshiheshin nga aktakuza, i kuptoja shumë mirë kur vinin dhe më thoshin ‘jo’”,
kujton Schwendiman.
Ai kujton një situatë ku një grua refuzoi të vinte në gjykatë për shkak
të presionit shoqëror për të mos folur dhe për të mos hapur telashe të
mundshme.
“Ajo nuk u dekurajua nga komuniteti i përgjegjësit, por nga komuniteti i
saj, që i tha: “Nuk ke pse e bën, ti e di që vetëm sa na sjell tensione. Përse
do të flasësh?”, shpjegoi ai.
“Por ne ia dolëm ta bindim atë me vizita të shpeshta, duke sqaruar problemet, duke u treguar të ndjeshëm ndaj gjërave, duke folur me djalin e saj
që mundi ta bindte se kishte mbështetje për të. Gjëja më e rëndësishëm
është t’i bëjmë njerëzit të na besojnë,” shtoi ai.
Ai tha se eksperienca në Bosnje i kishte dhënë mundësinë të përballej me
situata të tilla me të tilla situata me një nivel më të thellë kuptimi.
“Është e rëndësishme të jesh i ndjeshëm me gjëra për të cilat nuk ke
përvojë dhe jo të bësh sikur je i ndjeshëm. Nuk mund t’i them dikujt që e
kuptoj se çfarë ke kaluar. Nuk e kuptoj. Nuk ia kam asnjë ide,” shpjegoi ai.
“Flet me njerëz që kanë përjetuar gjëra nga më të tmerrshmet që mund
të imagjinosh, të cilëve u kanë shterur lotët, që nuk u ka mbetur asnjë
shpresë. Ata nuk jetojnë aty ku jetuan përgjithmonë. Ata janë zhvendosur.
Ke të gjitha këto zhgënjime, gjithë atë urrejtje që u vjen nga brenda, që
e bën të vështirë krijimin e një marrëdhënieje dhe kjo vjen me eksperiencën,” shtoi ai.
Njësoj si në Bosnjë, ai shpreson që hetimet e tij do ta ndihmojnë atë të
kërkojë eshtrat e rreth 1,6060 personave ende të zhdukur nga konflikti në
Kosovë.
“Di si ta bëj dhe e kam bërë. Jam totalisht i angazhuar të bëj sa më shumë
që mundem për të lokalizuar, gjetur dhe kthyer ata njerëz në familjet e
tyre,” tha ai.
Megjithatë ai është i ndërgjegjshëm të pritshmërive të mëdha që disa
njerëz kanë nga ai, sidomos në Serbi, ku gjykata e re shihet si një mundësi
unike për të vënë drejtësi për viktimat serbe.
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“Jam shumë i ndjeshëm për këtë. Mund të bëj vetëm atë që mundem dhe
të jem sa më realist, i sinqertë dhe transparent që është e mundur,” tha ai.
“Menaxhimi i pritshmërive është tepër i rëndësishëm, sepse do të ndikojë nëse rezultatet perceptohen ose jo si legjitime dhe ky është një qëllim
i madh për mua. Kështu që do të bëj gjithçka që mundem për t’i ndihmuar njerëzit të kuptojnë se cilat duhet të jenë pritshmëritë dhe më pas
ata mund të më shpallin mua përgjegjës nëse unë i përmbush apo jo ato
pritshmëri,” shtoi ai.
Megjithatë, njësoj me gjykatat tjera ndërkombëtare, një nivel zhgënjimi
është i pashmangshëm, pranoi ai.
“Do të ketë gjithmonë njerëz që janë të zhgënjyer. Nuk kam asnjë dyshim
për këtë,” tha ai.
Edhe pse kanë kaluar 17 vjet që nga përfundimi i luftës në Kosovë, Schwendiman beson se sjellja e autorëve të krimeve të kryera atje para drejtësisë
mbetet e rëndësishme për të ardhmen e vendit.
“Pavarësisht asaj që ka ndodhur më parë, ka ende një pikëpyetje në lidhje
me gjërat që ndodhën gjatë luftës dhe këto gjëra po ndikojnë në ambientin
përreth, po ndikojnë te njerëzit personalisht,” tha ai.
Dhënia llogari e personave përgjegjës për abuzime të tilla, përfundoi ai,
“do të ndihmojë njerëzit që jetojnë me të kaluarën”.
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TREGTIA GLOBALE NË
SHPRESË DHE DËSHPËRIM
04 SHTATOR 2013

Regjisorja e filmit të ri që eksploron trafikimin
ndërkombëtar të organeve- “Është e rëndësishme të
jesh i ndjeshëm me gjëra për të cilat nuk ke përvojë dhe
jo të bësh sikur je i ndjeshëm. Nuk mund t’i them dikujt
që e kuptoj se çfarë ke kaluar/ Nuk e kuptoj. Nuk ia kam
asnjë ide,” shpjegoi ai.

Edona PECI

R

ic Esther Bienstock ishte rishtazi në festivalin DokuFest të Prizrenit për të shfaqur filmin e saj ‘Tregime nga tregtia e organeve’,
por Kosova, vendi ku rishtazi u kryen disa gjykime mbi trafikimin
e organeve, nuk është territor i panjohur për regjisorin kanadez.
Gjatë filmimit, Bienstock ka vizituar Kosovën disa herë dhe rasti i trafikimit të paligjshëm të veshkave– nga klinika Medicus afër Prishtinës,
përfundoi me futjen në burg të pesë shqiptarëve vendas në fillim të këtij
viti, që u bë një pjesë e rëndësishme e dokumentarit të saj hulumtues.
“Jam përpjekur të tregoj të vërteten e historive njerëzore prapa titujve që
kemi parë lidhur me Kosovën dhe vendet e tjera në botë rreth tregtisë me
organe”, i tha BIRN-it regjisorja nga Torontoja, i cili intervistoi dhuruesit,
pacientët dhe mjekët në përpjekje për të kuptuar këtë biznes të paligjshëm.
Ideja për këtë projekt doli nga ‘skllavet e seksit ‘, një hetim i Bienstockut rreth trafikimit të femrave nga vendet e ish-Bashkimit Sovjetik në
industrinë globale të seksit, i cili fitoi çmimin Emmy për gazetari të
jashtëzakonshme hulumtuese në vitin 2007.
“Kur po xhiroja në Moldavi dhe Ukrainë, kisha dëgjuar njerëz që flisnin
rreth shitjes së veshkave në tregun e zi. Po gjurmoja biznesin me pjesë
trupi dhe mësova se tregu i zi është i dominuar nga veshkat, sepse njerëzit
kanë nga dy veshka, prandaj edhe mund ta dhurojmë njërën ose në rastin
e tregut të zi, ta shesim atë”, shpjegoi ajo.
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Filmi fillon me këngën e Janis Joplinit, ‘Piece e My Heart’ dhe pamjet e
njerëzve që kanë shitur veshkat e tyre, dokumentari 82-minutësh i dërgon
shikuesit në Manila, Stamboll, Colorado, Toronto, Tel Aviv dhe Prishtinë.
“Ka mungesë reale të veshkave në mbarë botën dhe kjo është arsyeja që
i shtyn njerëzit e dëshpëruar t’i drejtohen tregut e zi. Mendova se është
shumë interesante [për të analizuar ] idetë e njerëzve të cilët në përgjithësi
janë qytetarë që nuk i shkelin ligjet, të cilët nuk janë kriminelë”, tha Bienstock.
“Ana tjetër e ekuacionit janë njerëzit që jetojnë në varfëri të skajshme,
të cilët janë kaq të dëshpëruar sa të mendojnë se e vetmja gjë që mund të
bëjnë është të shesin pjesë të trupit. Ndërsa njerëzit që i bëjnë këto operacione janë zakonisht profesionistë mjekësorë- kirurgë, nefrologë, mjekë,
anesteziologë”, vazhdoi ajo.

LIDHJA ME KOSOVËN
Gjatë hetimeve në Amerikë, Bienstock takoi një kanadez i cili kishte shitur
veshkën e tij, që kishte përfunduar në një klinikë në Kosovë. Dhe ky ishte
momenti kur ajo filloi të interesohej për rastin Medicus.
“Një nga veçoritë e rastit Medicus është se pothuajse të gjithë– përveç
disa mjekëve vendas- u sollën nga vendet e huaja. Pra, as dhuruesit, as
pranuesit nuk ishin nga Kosova, ata vinin nga Turqia, Moldavia dhe Bjellorusia, ndërsa mjeku ishte turk”, shpjegoi ajo.
Ajo tha se në shumë vende të nxehta të tregtisë me organe, siç është rasti i
Filipineve, ku edhe donatorët dhe mjekët janë zakonisht vendas.
“Personi i cili pranon veshkën mund të jetë i huaj, por të gjithë të përfshirët e tjerë janë vendas. Por jo edhe në Medicus”, tha ajo.
Një tjetër ndryshim mes Kosovës dhe Filipineve janë procedurat e shitblerjes së veshkave.
Në Manila, Bienstock shpjegon se njerëzit e varfër shpeshherë u afrohen
ndërmjetësve, por në rastin e Medicusit, “kjo ishte shumë më ndërkombëtare”, me një ndërmjetës kryesor, i cili dyshohet të jetë një qytetar izraelit, Moshe Harel, i dyshuar për drejtimin e tërë këtij procesi.
“Ai nuk ka shkuar nga një vend në tjetrin për të gjetur donatorët. Dhuruesit
u gjetën nga agjentët e tjerë. Pra, ky ishte pak a shumë një zinxhir i organizuar i njerëzve”, tha ajo.
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Harel ende kërkohet nga autoritetet e Kosovës, edhe pse në prill, një
gjykatë në Prishtinë dënoi pronarin e klinikës Medicus dhe katër vendas të
tjerë për pjesëmarrje në rrjetin ilegal të tregtisë me organe.
Padia thotë se rreth 30 transplante të paligjshme të veshkave u kryen në
Medicus në vitin 2008.
Fillimisht policia bastisi klinikën pasi një turk i cili kishte hequr veshkën,
ishe gjetur i sëmurë rëndë në aeroportin e Prishtinës.
Hetuesit e vendosur pastaj zbuluan se donatorët e varfër nga Turqia, Rusia, Moldavia dhe Kazakistani ishin joshur me premtime se do të merrnin
deri në 15,000 euro për veshkat e tyre, të cilat më vonë u shiteshin kryesisht pacientëve të pasur, kryesisht izraelitë, të cilët paguanin më shumë
se 70.000 euro.
Pas shpalljes së vendimit në prill, prokurori i EULEX-it në Kosovë tha se
edhe tetë persona të tjerë ishin duke u hetuar, edhe pse detaje të tjera nuk
janë bërë të njohura për publikun.

DILEMA MORALE
Bienstock tha se edhe pse trafikimi i organeve është i paligjshëm, “historia morale është krejtësisht histori tjetër”.
Regjisorja kanadeze intervistoi një pacient izraelit, Raul Fein, i cili bleu
një veshkë dhe iu nënshtrua transplantit në klinikën Medicus, ndërsa ka
gjurmuar edhe dhuruesen, një grua moldave e quajtur Ana Rusalenko.
“Nuk pendohem që kam shitur veshkën time”, tha Rusalenko Bienstock
në intervistë, duke shpjeguar se ajo nuk kishte pësuar asnjë problem
shëndetësor, dhe se nuk ndihej se është mashtruar financiarisht nga ky
veprim i kryer në Kosovë.
Dokumentari përfundon me një mesazh në ekran: “Teksa ju shikuat këtë
film, 118 njerëz kanë vdekur nga sëmundjet e veshkave “.
Bienstock beson se me gjithë përpjekjet për të goditur këtë tregti si dhe
ndjekjet penale si ato në Kosovë, kërkesa për transplantet është në rritje
dhe ka shumë njerëz që janë aq të varfër të cilët janë të gatshëm për t’i
shitur veshkat e tyre.
“Pa marrë parasysh se çfarë bëjmë për të ndaluar këtë tregti, njerëzit e
dëshpëruar bëjnë gjëra të dëshpëruara, dhe nuk ka asgjë më të dëshpëruar
sesa dikush që dëshiron të jetojë”, tha ajo.
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KLINIKA MEDICUS ISHTE
“PJESË E NJË RRJETI MË TË
GJERË KRIMI”
14 SHTATOR 2012

Klinika në qendër të akuzave për trafikim organesh
në Kosovë ishte vetëm pjesë e një rrjeti më të gjerë
ndërkombëtar që merrej me transplantim organesh,
thotë Nancy Scheper-Hughes, drejtoreshë e Organs
Watch.

Fatmir ALIU

D

rejtoresha dhe bashkë-themeluesja e Organs Watch, një organizatë e dedikuar të hulumtojë trafikimin global të organeve, tha për
BIRN-in se dy ish-klientë të klinikës Medicus afër Prishtinës kanë
identifikuar Yusuf Sonmezin si figurën kyç, sipas saj, në një organizatë
të gjerë të bazuar në Izrael dhe Turqi, me baza të shumta në gjithë botën.
“Sindikata e organizuar kriminale fillon me Sonmezin dhe partnerin e tij,
Zaki Shapira, në Izrael, të cilën e nisën në vitet 1990-të… [kur] u takuan
në një konferencë transplantesh”, thotë ajo.
Rasti Medicus sillet rreth dyshimeve se donatorë të varfër u sollën për t’i
shitur veshkat klinikës, që pastaj ia shiti klientëve të pasur.

Misioni i BE-së për Zbatimin e Ligjit në Kosovë, EULEX, në vitin 2010 paditi shtatë shqiptarë të Kosovës dhe dy shtetas të huaj, një nga ta Sonmez,
i cili është turk, për trafikim organesh, krim të organizuar dhe aktivitete
të paligjshme mjekësore.
Në mes të akuzuarve është edhe organizatori i dyshuar në Kosovë, pronari
i klinikës, profesori Lutfi Dervishi.
Kosovarët e përmendur në aktpadi dyshohen se janë ndihmuar nga Sonmezi, i cili është i kërkuar për akuza për trafikim organesh në disa shtete.
Ndërsa autoritetet turke po e gjykojnë për shkelje të dyshuara në Kosovë,
Sonmez mbetet në gjendje të lirë në Turqi.
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Prokuroria thotë se Moshe Harel, një izraelit me origjinë turke, veproi si
ndërmjetësi i grupit, duke gjetur donatorë dhe marrës, si dhe merrej me
fondet.
Klinika dyshohet se ka joshur persona të varfër nga Stambolli, Moska,
Moldavia dhe Kazakistani, duke iu bërë premtime false se do të paguheshin deri në 15,000 Euro për organet e tyre. Disa nuk kanë marrë asnjë
pagesë.
Aktpadia thotë se në vitin 2008, në klinikë janë bërë 30 operacione transplantesh të paligjshme të veshkave.
Scheper-Hughes thotë se personi i pari që mori në pyetje, të cilin e quan
David, një klient i pasur nga Kalifornia në ShBA, pagoi rreth 200,000 dollarë për transplantimin e veshkës.
“Davidi” udhëtoi nga Shtetet e Bashkuara për në Izrael dhe pastaj në Turqi
me planin për të shkuar në Kosovë, thotë ajo.
Por, ajo thotë se ndërmjetësi e informoi se polica kishte bastisur klinikën.
Ndërmjetësi i ofroi Davidit një opsion tjetër.
“Iu desh të paguaj, për herë të dytë, 120,000 dollarë…për të shkuar në
Baku në Azerbajxhan; as nuk e dinte ku ishte ky vend”, thotë ajo.
“Personi nuk ishte i arsimuar, nuk e dinte se ku ishte. Nuk kishte idenë se
nga kush po e merrte veshkën. Është me fat që mbijetoi”.
Sonmez u arrestua në Stamboll në janar të vitit 2011, por pastaj u lirua me
kusht.
Partneri i tij i dyshuar, Harel, u arrestua më 25 maj në Izrael. Por drejtoresha e Organs Watch thotë se edhe ai është liruar.
Scheper-Hughes thotë se Sonmez dhe Harel filluan të punonin në vende të
largëta, pasi operacionet e tyre filluan të kishin publicitet të keq në Izrael,
pasi dikush iu tha autoriteteve izraelite se po përdornin palestinezë për të
marrë organe për izraelitët.
Ajo beson se disa nga ndërmjetësit e klinikës po punonin për kompaninë
kombëtare të sigurimeve në Izrael.
Kompania ka fondet e dhëna nga Ministria e Shëndetit në Izrael, që rimburson kostot për izraelitët që vendosin të bëjnë transplantime organesh
jashtë shtetit.
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Klinika Medicus u përmend në dhjetor të vitit 2010 në raportin e Këshillit
të Evropës, që hodhi dyshime se anëtarë të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, UÇK, disa prej të cilëve janë tani në Qeverinë e Kosovës, tregtuan
organe të personave të burgosur gjatë konfliktit në Kosovë në vitin 1999.
Ajo beson se tregtia e organeve ndodhi në vitin 1999, por thotë se ende nuk
ka prova të mjaftueshme për rastin.
Ajo shton se vendi në Shqipëri, që përmendet në raport si vendndodhje
kyç, e njohur si “Shtëpia e Verdhë” mund të ketë qenë një qendër tranziti.
Viktimat, thotë ajo, ishin “një numër i vogël ish-luftëtarësh serbë, ose
ndoshta thjesht civilë dhe minoritete në fund të luftës, si të thuash, të
mbetur nga lufta”.
“Është e gabuar, sidoqoftë, të flitet se serbë janë vrarë për organe. Çështja ishte të vriteshin serbë [si hakmarrje për luftën] dhe pastaj dyshohet
se është përfituar nga trupat e tyre, me ndihmën e një stafi të trajnuar
mjekësor për t’iu marrë organet”, thotë ajo.
“Sipas burimeve të mia, veshkat u dërguan në aeroportin e Shqipërisë dhe
u dërguan në Turqi”, shton ajo.
Ajo thotë se Sonmez nuk ishte i pranishëm në Shtëpinë e Verdhë, por
mund të ketë marrë veshkat kur janë dërguar.
“Përmes kontakteve dhe ndërmjetësve të tij, mund të ketë qenë në dijeni
të situatës, dhe kështu në kontakt me persona në UÇK që mund të kenë
sugjeruar, se si kirurg, ai mund të ndihmonte, ose skenari më i mundshëm
është se ai po i merrte organet që po grabiteshin”, sugjeroi ajo.
Ish-liderët e UÇK-së kanë mohuar se kanë ndonjë njohuri, ose kanë luajtur ndonjë rol, në operacionet e trafikimit të organeve gjatë luftës.
Të hënën, stacioni shtetëror televiziv serb, RTS, transmetoi një interviste
me një person që tha se kishte qenë luftëtar i UÇK-së gjatë luftës.
Ai tha për RTS-në se i ka marrë personalisht zemrën një të burgosuri për
tregun e zi të organeve, gjatë konfliktit të viteve 1990-të në Kosovë.
Prokurorët serbë thonë se viktima ishte një i burgosur serb dhe se operacioni ishte bërë afër qytetit verior të Shqipërisë, Kukësit.
Një ekip i BE-së që po heton akuzat për trafikim organesh tha se do të
konsultohet me prokurorët serbë për dëshmitarin, në takimin e tyre të
ardhshëm.
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Scheper-Hughes fillimisht ka dëgjuar për Yousuf Sonmezin nga partneri i
tij, Zaki Shapira, në takime të një task force ndërkombëtare për trafikimin
e organeve në vitin 1995 dhe 1996.
Në vitin 1999, Scheper-Hughes dërgoi një asistent turk të Organs Watch
për të bërë një intervistë me Sonmez. Në atë intervistë, Sonmez tregoi se
ishte akuzuar për vjedhje të organeve nga persona të vdekur, ose që ishin duke vdekur, që silleshin në dhomat e emergjencës në Stamboll, pas
tërmetit të vitit 1999.
Edhe pse mohoi se ishte përgjegjës, ai tha se tragjedi natyrore ose të tjera
krijojnë mundësi për vjedhje të organeve.
Në vitin 2008, Sonmez e lëvdoi veten në një takim transplantimesh në
Kiev se kishte bërë më shumë se 2,000 operacione të paligjshme transplantimesh, që përfshinin sipas tij “donatorë komercialë”.
Vitin e shkuar, një prokuror turk kërkoi që Sonmezi të dënohet me 171 vjet
burg për transplantime të paligjshme, të bëra në klinikën Medicus.
Avokati i tij tha për BIRN-in se klienti i tij vazhdon të punojë në Stamboll,
ku edhe jeton.
Prokurorët e EULEX-it, javën e shkuar, kërkuan që Sonmezi të merrej në
pyetje përmes një video-lidhjeje.
Ndërkohë, rasti kundër të dyshuarve kosovarë, të cilët mohojnë akuzat,
po vazhdon.
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KAPITULLI

SFIDAT
KRYESORE

GJYKATA E RE E
KOSOVËS PËRBALLET
ME SHQETËSIMET
PËR MBROJTJEN E
DËSHMITARËVE
03 TETOR 2016

David Schwendiman, kryeprokurori i gjykatës së re të Kosovës. Foto: Zyra e Prokurorit Special
të Kosovës.

Mbrojtja e dëshmitarëve që dëshmojnë për luftën në
Kosovë ka qenë prej kohësh një sfidë e madhe, por
Gjykata Speciale e Kosovës me bazë në Hagë beson se
ajo mund të jetë e suksesshme aty ku të tjerë dështuan.

Marija RISTIC

“J

am i detyruar të mbroj dëshmitarët dhe të mbaj konfidenciale
dhe të sigurta të gjitha informacionet që duhet të jenë të tilla,
që të sigurohem që dëshmitarët që japin fakte të mos kanosen,
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lëndohen apo kërcënohen,” tha prokurori amerikan David Schwendiman
në konferencën e tij të parë për shtyp muajin e kaluar si kryeprokuror i
Dhomave Speciale.
Kjo gjykatë e re, me bazë në Hagë, synon të ndjekë penalisht krimet e kryera nga anëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga viti 1998 deri në vitin
2000, dhe mbrojtja e dëshmitarëve do të jetë një nga sfidat e saj kryesore,
siç pohoi edhe Schwendiman.
“Nuk do të diskutoj apo tregoj asnjë informacion për dëshmitarët tanë,
as do të diskutoj mjetet dhe metodat për mbrojtjen e atyre që janë të
cënueshëm për shkak të rolit të tyre në hetimet tona apo në ndonjë ndjekje penale,” këmbënguli ai pasi u pyet se si gjykata e re do të sigurohet që
dëshmitarët të mos kanosen.
Dështimi i institucioneve vendase dhe misioneve ndërkombëtare në
Kosovë për të garantuar sigurinë e dëshmitarëve dhe për të ndjekur penalisht krimet e luftës pa ndërhyrje politike ishte një nga arsyet kryesore
pse Bashkimi Europian, i mbështetur nga Shtetet e Bashkuara dhe Rusia,
vendosi të ngrinte gjykatën e re hibride, e cila zyrtarisht quhet Dhomat e
Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar të Kosovës.
Gjykata do të ketë gjyqtarë dhe prokurorë ndërkombëtarë, por do të punojë bazuar në ligjin e Kosovës dhe pritet të fillojë aktivitetin e saj të parë
gjyqësor në fillim të vitit që vjen. Ajo po pret thjesht miratimin e parlamentit holandez para se të lëshojë paditë e para.

HERA E KATËRT FATLUME PËR PROKURORËT?
Gjykata do të jetë përpjekja e katërt nga komuniteti ndërkombëtar për t’u
siguruar se krimet e kryera nga zyrtarë të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, grupi guerilas që luftoi për pavarësi nga Serbia në fund të viteve
1990, të ndiqen penalisht.
Gjatë 17 viteve të fundit, që kur mbaroi lufta, komuniteti ndërkombëtar ka
administruar drejtësinë në Kosovë, por rezultatet e tij kanë qenë të dobëta
– më pak se 20 vendime përfundimtare në raste krimesh lufte.
Konflikti në Kosovë shpërtheu në vitin 1998, kur UÇK-ja luftoi policinë
serbe në një përpjekje për të fituar pavarësinë e krahinës nga Jugosllavia.
Lufta u përshkallëzua në vitin 1999, kur NATO-ja filloi një ofensivë kundër
forcave jugosllave të Sllobodan Millosheviçit, dhe rreth 10,000 shqiptarë të
Kosovës u vranë dhe 700.000 të tjerë u dëbuan.
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Edhe pse lufta zyrtarisht përfundoi në qershor të vitit 1999, dhuna vazhdoi, ndërsa hakmarrja ra mbi serbët e Kosovës për krimet e kryera nga
forcat e Beogradit. Rreth 200,000 serbë u larguan nga Kosova, dhe 1,666
persona, si shqiptarë ashtu edhe serbë, mbeten ende të zhdukur.
Që atëherë, disa organe të administruara nga ndërkombëtarë janë marrë
me ndjekjet penale të krimeve të kryera nga viti 1998 deri në vitin 2000.
Fillimisht ishte Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, ICTY,
e cla pati pesë çështje që kishin lidhje me luftën në Kosovë.
Në vetë Kosovë, Kombet e Bashkuara ngritën misionin e tyre, UNMIK, i cili
supozohej të trajtonte krimet e kryera nga autor krimesh të nivelit të ulët.
Nga viti 2008 e në vazhdim, misioni i sundimit të ligjit të BE-së, EULEX,
vazhdoi punën e UNMIK-ut dhe trajnoi prokurorë vendas që të merreshin
me krimet e luftës kur të mbarojë misioni i BE-së.

PARALAJMËRIMET E PARA PËR KANOSJE
DËSHMITARËSH
Prokurorja e parë që foli hapur për kanosje dëshmitarësh në çështjet e
Kosovës dhe problemet që ekipi i saj po haste ishte Carla Del Ponte, e cila
ishte kryeprokurore e ICTY-së nga viti 1999 deri në vitin 2007.
Del Ponte tha se “hetimi i luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
dukej më i vështiri nga të gjitha hetimet që kishte kryer ICTY-ja”.
Në librin e saj “Zonja Prokurore”, të botuar në vitin 2009, ajo shkroi se
“dëshmitarët kishin aq shumë frikë dhe ishin kanosur deri në atë pikë
saqë madje kishin frikë të flisnin për praninë e UÇK-së në disa zona, pa
përmendur vetë krimet”.
“Ata që ishin të gatshëm të dëshmonin u desh të transferoheshin në vende
të tjera me gjithë familjet e tyre dhe shumë shtetet nuk dëshironin t’i pranonin ata,” shtoi ajo.
Pas luftës në vitin 1999, Kosova nuk kishte një forcë policore dhe misionet
e KFOR-it dhe UNMIK-ut nuk arrinin të garantonin siguri.
“Jam e bindur se oficerët e UNMIK, madje edhe ata të KFOR druheshin
për jetët e tyre dhe ato të anëtarëve të misioneve të tyre. Mendoj se disa
gjyqtarë të ICTY-së druheshin se do të shndërroheshin në shënjestër për
shqiptarët,” shkroi Del Ponte.
Në kujtimet e saj, si edhe në raportet e saj të shumta në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Del Ponte tha se ajo beson se kanosja e dëshmitarëve
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cënoi seriozisht vendimet e çështjeve në Hagë kundër dy zyrtarëve të lartë
të UÇK-së, Fatmir Limaj dhe Ramush Haradinaj – të cilët u liruan të dy
nga akuzat.

Gjykata e re planifikon mbrojtje “të
fortë”
Mënyra se si do të funksionojë mbrojtja e dëshmitarëve në
Gjykatën e re Speciale në Kosovë nuk është zbuluar plotësisht
për shkak të shqetësimeve të sigurisë, por zyrtarë të gjykatës
thanë për BIRN se besojnë se sistemi do të funksionojë.
Sipas Ligjit për Dhomat e Specializuara që parlamenti i Kosovës
miratoi në gusht të vitit të kaluar, gjykata do të ketë një Zyrë
Mbrojtje dhe Mbështetje Dëshmitarësh, e cila do të merret
me masat e sigurisë dhe masat mbrojtëse për dëshmitarët, siç
urdhërohet nga gjyqtarët.
Njësoj si në ICTY, çdo kërcënim, kanosje apo shkelje e urdhrave
të masave mbrojtëse mund të ndiqet penalisht.
“Ligji krijon kornizën për masa të rrepta për mbrojtjen e
dëshmitarëve, me respekt të plotë për të drejtat e mbrojtjes. Ne synojmë të vëmë në zbatim standardet më të larta për
mbrojtjen për individët që mund të jenë në rrezik për shkak të
pjesëmarrjes së tyre në procese gjyqësore. Kjo është diçka që
ne e marrim shumë seriozisht,” tha Fidelma Donlon, kryesekretarja e Dhomave Speciale.
Sipas Joao Sousa, zëdhënësi i Zyrës së Prokurorit Special të
Kosovës, SPO, mbrojtja e dëshmitarëve ka qenë një shqetësim
kryesor që në fillim të hetimeve të saj.
“Ne kemi ndërmarrë gjithmonë hapat e duhura për të mbrojtur të dobëtit. SPO është e angazhuar të mbrojë informacionet dhe burimet tona. Mbrojtja e dëshmitarëve mbetet një
nga përparësitë më të mëdha të Zyrës së Prokurorit Special të
Kosovës,” tha ai.
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Dëshmitarë të shumtë ndryshuan dëshmitë gjatë gjyqeve, ndërsa të tjerë
vdiqën në rrethana misterioze.
Gjatë çështjes gjyqësore kundër Ramush Haradinajt, një dëshmitar u gjet i
vdekur, i cili, sipas hetimit zyrtar, ishte rezultat i një aksident me makinë.
ICTY në vitin 2005 dënoi Beqa Beqaj, i afërmi i një prej njerëzve të akuzuar
të UÇK-së, me katër muaj burg për shkak se ai ndërhyri tek dy dëshmitarë,
duke kërkuar që ata të tërhiqnin dëshmitë në rastin kundër Limajt.
Në vitin 2008, ICTY dënoi Bajrush Morinën, një zv/ministër kulture në
Kosovë, për shkak se ndërhyri në administrimin e drejtësisë duke i bërë
presion një dëshmitari të mbrojtur që të mos dëshmonte për prokurorinë
në gjyqin e Haradinajt.
Baton Haxhiu, ish-redaktor në Kosovë, u dënua gjithashtu nga ICTY-ja
për nxjerrje të emrit të një dëshmitari të mbrojtur dhe u gjobit me 7000
euro.
Në të njëjtën kohë, sipas Del Pontes, në Kosovë kanë ndodhur gjithashtu
abuzime serioze të dëshmitarëve në çështje lokale.
Në vitin 2002, poshtë makinës së një dëshmitari ishte vendosur një bombë.
Një vit më vonë, dëshmitari Tahir Zemaj u vra në qytetin e Pejës pasi
dëshmoi në gjyqin e një zyrtari të lartë të UÇK-së, ndërsa dy dëshmitarë
të tjerë në të njëjtin gjyq, Sadik Musaj dhe Ilir Selamaj, u vranë gjithashtu.
Disa nga personeli i UNMIK-ut i konsideruan zyrtarë të UÇK-së si tepër të
rëndësishëm në stabilitetin në Kosovë, si Soren Jessen Petersen, ish-kreu
i misionit të OKB-së.
Gjatë viteve që Peterseni ishte kreu i UNMIK-ut, nga viti 2004 deri në vitin 2006, prokurorët e ICTY madje e akuzuan misionin e tij se nuk kishte
siguruar mjaftueshëm dokumente dhe bashkëpunim për ndjekjet penale.
Del Ponte më tej pohoi se UNMIK madje nxori informacione të ndjeshme
në lidhje me dëshmitarë të të pandehurve për krime lufte.
UNMIK i mohoi akuzat, por shefat e tij më vonë pranuan se disa nga hetimet ndaj autorëve të niveli të lartë u ndaluan për arsye politike.
Misioni i UNMIK-ut u kritikua ashpër për vite me radhë, sidomos pas
dështimit për të ruajtur paqen dhe disa trazirash të dhunshme që lanë
shumë të vdekur. ICTY më në fund i përfundoi hetimet e saj në Kosovë, por
mbeten ende për t’u ndjekur penalisht shumë raste krimesh lufte.
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Në vitin 2008, komuniteti ndërkombëtar vendosi t’ia japë këtë detyrë
shqetësuese një misioni të ri, këtë herë të drejtuar nga BE-ja.
Misioni i sundimit të ligjit të BE-së, EULEX, kishte një detyrë të vështirë
- në njërën anë, duhet të fitonte besimin e vendasve dhe nga ana tjetër
duhet të ishte i pavarur nga elita e fuqishme e cila kishte drejtuar Kosovën
që nga lufta, nën hijen e krimeve të dyshuara që ata kryen në vitin 1999
dhe më pas.
Edhe pse shumë njerëz vënë në pyetje arritjet e misionit të BE-së, mandati
i të cilit skadon në vitin 2018, ai kishte të dhëna më të mira sesa paraardhësit e tij kur vjen puna te ndjekjet penale të krimeve të luftës.
Por programi i tij për mbrojtjen e dëshmitarëve mori një goditje pasi një
nga dëshmitarët e saj kyç në gjyqin kundër lideri të UÇK-së Fatmir Limaj
vdiq në një park në Gjermani. Një hetim i kryer zbuloi se dëshmitari Agim
Zogaj vrau veten, por incidenti nuk inkurajoi dëshmitarë të tjerë të mundshëm të dëshmonin në procedura gjyqësore të drejtuara nga EULEX-i.

DËSHMITARËT TË IZOLUAR NGA KOMUNITETET
LOKALE
Çështja më sfiduese për EULEX-in ishte të sigurohej që dëshmitarët të
mos ndryshonin dëshmitë e tyre gjatë hetimit dhe në gjyq.
Charles Hardaway, njëri prej prokurorëve kryesorë të EULEX-it në çështjen
kundër anëtarëve të UÇK-së të quajtur Grupi i Drenicës, të cilët u dënuan
për krime lufte vitin e kaluar, tha për BIRN se kanosja e dëshmitarëve
mbetej një problem serioz.
“Sfida themelore në këtë çështje ishte përballja me kanosjen e dëshmitarëve dhe të kishe të bëje me ata që kishe të bëje, kanosja është problemi
i vërtetë, jo vetëm në këtë rast, por edhe në çështje të tjera të profilit të
lartë,” tha Hardaway.
Sipas Anka Kurteshi Hajdarit, e cila drejton projektin e monitorimit të
gjykatave në Fondin për të Drejtën Humanitare në Kosovë, shumica e
dëshmitarëve ndryshojnë dëshminë e tyre gjatë gjykimeve, duke mohuar
atë që thoshin gjatë fazës së hetimit.
“Ky është rezultat i efekteve të komunitetit në të cilin ata apo familjet
e tyre jetojnë. Kosova është një territor i vogël, të gjithë e njohin njëritjetrin dhe në këto kushte, është e vështirë të fshehësh identitetin e dëshmitarëve. Kjo do të thotë në shumicën e rasteve, ose njerëzit refuzojnë të
dëshmojnë ose ndryshojnë dëshmitë e tyre,” tha Kurteshi Hajdari.
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Sipas Kurteshi Hajdarit, dëshmitarët kritikohen ashpër nga komunitetet
në të cilat ata jetojnë, sidomos nëse ata dëshmojnë në gjyqe të profilit të
lartë.
Një studim i publikuar në vitin 2015 nga OJQ-ja Qendra për Hulumtim,
Dokumentim dhe Publikim në Prishtinë tregoi gjithashtu se dëshmitarët
përballen me rrezikun e izolimit nga ana e shoqërisë.
Nora Ahmetaj, një eksperte e drejtësisë tranzicionale që raportoi për abuzimet e të drejtave të njeriut gjatë dhe pas luftës, pranoi se dëshmitarët në
Kosovë deri më tani “kanë qenë “jo të besueshëm dhe shpesh ndryshojnë
dëshminë e tyre”.
“Ka dy arsye pse kosovarët ngurojnë të dëshmojnë kundër ish-anëtarëve
të UÇK-së. Shqiptarët e Kosovës i respektojnë dhe deri në një nivel të caktuar, i lartësojnë ish-veteranët e UÇK-së. Lartësimi i komandantëve të
UÇK-së e bën dëshminë kundër tyre një akt “tradhtie”,” shpjegoi Ahmetaj.
Arsyeja tjetër është se “siguria e individëve që pranojnë të dëshmojnë në
rastet e krimeve gjatë kohës së konfliktit të armatosur është e dobët, për
të mos thënë më keq,” tha ajo.
“Programi i mbrojtjes së dëshmitarëve në Kosovë ka dështuar në disa raste
të ofrojë siguri dhe anonimitet për dëshmitarët në çështje të ndjeshme.
Deri kur të garantohet siguria e dëshmitarëve, nuk është çudi që kosovarët
të hezitojnë të bëjnë një hap para, sidomos në një shoqëri aq të vogël dhe
ngushtë si ajo e Kosovës,” shtoi ajo.

GJYKATA E RE PËRBALLET ME PROBLEME TË
VJETRA
Dhomat e reja Speciale është ndryshe nga përpjekjet e mëparshme për
të sjellë autorët para drejtësisë për krimet e kryera gjatë konflikteve në
ish-Jugosllavi, sepse ajo në thelb fokusohet në njërën anë në luftë, tek
UÇK-ja.
Sipas Aidan Hehir, një lexues në Universitetin e Uestminsterit dhe autor i
librit “Kosova, Ndërhyrja dhe Ndërtimi i shtetit”, për shkak se Perëndimi
mbështeti pavarësinë e Kosovës, përpjekjet e mëparshme për të ndjekur
penalisht “u ndaluan nga nevoja për të ruajtur një narrativë të veçantë,
kryesisht versionin që “të këqijtë” ishin vetëm serbët”.
Hehir tha se të pranoje pas bombardimeve të NATO-s se UÇK-ja kreu
krime lufte “do të hidhte shumë dyshime mbi legjitimitetin e ndërhyrjes
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së NATO-s dhe këmbëngulja e mëvonshme për ta bërë Kosovën të pavarur”.
Kjo do të mund të shkaktonte gjithashtu tensione midis “ndërkombëtarëve” dhe ish-zyrtarëve guerilas që u bënë liderë politikë në Kosovën
e pas luftës, si Hashim Thaçi, i cili ka mbajtur pushtetin në forma të
ndryshme që nga viti 1999 dhe tani është president.
Një raporti i vitit 2011 i Këshillit të Evropës e përmendi Thaçin si një nga
personat kyç në rrjetin e dyshuar kriminal përgjegjës për krime kundër
serbëve, romëve dhe shqiptarëve që ishin shënuar si bashkëpunëtorë ose
kundërshtarë politikë të UÇK-së.
Bazuar në këtë raport, BE-ja ngriti një grup të posaçëm pune për të hetuar
dhe vendosi në vitin 2014 se kishte mjaftueshëm material që disa ish-zyrtarë të UÇK-së të paditeshin nga Dhomat e reja Speciale.
Thaçi gjithmonë i ka mohuar akuzat dhe ai ka mbështetur publikisht
punën hetuese të grupit të punës si edhe ngritjen e gjykatës së re.
Por me paditë e ish-figurave të larta të UÇK-së të cilët mund të jenë politikanë të nivelit të lartë në Kosovë që priten në muajt e ardhshëm, është e
qartë që mbrojtja e dëshmitarëve duhet të mbetet në qendër të vëmendjes
së gjykatës nëse ajo do të jetë e suksesshme.
Sipas burimeve të BIRN, disa dëshmitarë që priten të dëshmojnë janë
shpërngulur nga Kosova në vende të tjera për të garantuar sigurinë e tyre.
Ky artikull u realizua në bashkëpunim me Justice Hub si pjesë e një serie
artikujsh që trajtojnë çështjen e kanosjes së dëshmitarëve në gjykatat
ndërkombëtare me bazë në Hagë.

DHOMAT E SPECIALIZ UARA TË KOS OVË S :
NGA INVESTIGIMET TEK AKTAKUZAT

- 49 -

GJYKATA SPECIALE MUND
TË PËRÇAJË POLITIKËN E
KOSOVËS
02 NËNTOR 2016

Isa Mustafa, lideri i Lidhjes Demokratike të Kosovës, dhe Kadri Veseli, lideri i Partisë
Demokratike të Kosovës. Foto: Kallxo.

Ekspertët shprehen se nëse Gjykata e re Speciale me
bazë në Hagë akuzon politikanë të lartë për krime
lufte dhe vrasje politike, kjo mund të rrëzojë koalicionin
qeverisës të Kosovës dhe të shkatërrojë parti të mëdha.

Arben QIREZI

A

ktakuzat e para nga Zyra e Prokurorit të ri Special në Hagë për
krime të kryera gjatë dhe pas luftës në Kosovë, të cilat priten në
fund të këtij viti ose në fillim të vitit 2017, mund të nxitin jo vetëm
thirrje për zgjedhje të parakohshme, por mund të kenë gjithashtu një efekt
të thellë në skenën e përgjithshme politike në vend.
Në shënjestrat kryesore të këtyre aktakuzave priten të përfshihen një
numër zyrtarësh të lartë nga Partia Demokratike e Kosovës, PDK, që ishin
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pjesë e lidershipit të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, UÇK, gjatë
luftës.
Pavarësisht skepticizmit në lidhje me efikasitetin e Zyrës së Prokurorit
Special dhe Dhomave Speciale - zakonisht e njohur si Gjykata Speciale
- analistët vendas besojnë se ekziston një mundësi që skena politike e
Kosovës do të ndryshojë, me kusht që drejtësia të ndiqet në mënyrë të
pavarur dhe pa ndërhyrje politike.
Aktakuzat ka gjasa të çojnë drejt fundit koalicionin qeverisës mes PDK-së
dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, LDK, pasi një numër i madh çështjesh mund të kenë lidhje me dhunën politike të dyshuar se është kryer
gjatë dhe pas luftës nga UÇK-ja kundër njerëzve që tani zyrtarë të LDK-së.
“Paditë do ta destabilizonin PDK-në,” tha për BIRN Halil Matoshi, një
komentator politik nga Prishtina.
Pakënaqësia brenda LDK-së në lidhje me “martesën” e saj aktuale me
PDK-në mund ta ulë lidershipin aktual të LDK-së në favor të atyre që e
kundërshtojnë koalicionin.

“FUSHATË PERSEKUTIMI”
Sipas një raporti të vitit 2011 të Këshillit të Europës, i vërtetuar gjerësisht
në vitin 2014 nga një investigim nga Task Forca Speciale Investiguese e
BE-së, një numër i papërcaktuar anëtarësh të UÇK-së dyshohet se janë
të përfshirë në një “fushatë persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe
shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë të regjimit të
Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, trafikim organesh, arrestimet e paligjshme, trafik droge dhe dhunë seksuale gjatë dhe pas luftës së
viteve 1998-1999 midis forcave serbe dhe atyre të UÇK-së.
Raporti i Këshillit të Europës ishte fokusuar kryesisht në aktivitetet e të
ashtuquajturit “Grupi i Drenicës”, i cili dyshohet se përbëhej nga zyrtarë
të lartë të UÇK-së, përfshirë edhe ish-kryeministrin dhe liderin e PDK-së
dhe presidentin aktual të Kosovës, Hashim Thaçi, kryetari i Kuvendit të
Kosovës dhe kreu aktual i PDK-së, Kadri Veseli, dhe figura të tjera të larta
të PDK-së.
Si Thaçi ashtu edhe Veseli i kanë mohuar akuzat.
Thaçi ka thënë vazhdimisht se ai dhe Kosova “nuk kanë asgjë për të fshehur”, ndërsa në seancën e fundit plenare të Kuvendit të Kosovës, Veseli
i bëri thirrje “të gjithë dëshmitarëve të paraqiten”, duke thënë se ai dhe
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kolegët e partisë së tij e mbështesnin krijimin e Dhomave Speciale sepse
ishte në interes të Kosovës.
Ligji për Dhomat Speciale dhe Zyrën e Prokurorit Special, i mandatuar me
autoritetin për të ndjekur penalisht dhe gjykuar rastet “që kanë lidhje me
Raportin e Kuvendit të Këshillit të Europës të vitit 2011” u miratua nga
Kuvendi i Kosovës në gusht 2015.
Përveç kësaj, ligji i dha të drejtë gjykatës të gjykojë rastet e dhunës politike
që kanë nën shënjestër kundërshtarët politikë të lidershipit të UÇK-së.
Raporte të ndryshme kanë pohuar se ka pasur një fushatë të organizuar
për vrasje, rrëmbim, ndalim të paligjshëm dhe tortura që shënjestronin
bashkëpunëtorë të ngushtë të liderit të LDK-së dhe ish-presidentit të
Kosovës, Ibrahim Rugova, dhe anëtarëve të UÇK-së besnikë ndaj tij.

IMPLIKIME PËR PDK-NË

Kadri Veseli, lideri i PDK-së, në tubim të partisë në prill në Prishtinë. Foto: Kallxo.

Një deklaratë e kohëve të fundit nga kryetari i Kuvendit Veseli se zgjedhjet
e parakohshme mund të mbahen, nëse ka një konsensus midis partive
politike të Kosovës u interpretua gjerësisht si një lëvizje në lidhje me aktakuzat e pritshme.
Besohet gjerësisht se një votim i parakohshëm parlamentar para se të
ngrihen aktakuzat e para mund të shërbejë si një politikë sigurimi për
PDK-në, e cila, sipas sondazheve, vazhdon të kryesojë në skenën politike
të Kosovës.
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Komentatorë politikë vendas besojnë se aktakuzat do të ndikonin në imazhin e PDK-së.
“Aktakuzat do ta dobësonin PDK-në, por nuk do ta eliminonin atë nga
skena politike,” tha për BIRN Nexhmedin Spahiu, komentator politik dhe
drejtor i Radio Mitrovicës.
Por nëse zyrtarët e saj gjykohen si fajtorë nga gjykata e re speciale, kjo do
të mund të kërcënonte të ardhmen të gjithë e partisë.
“Nëse aktakuzat vërtetohen nga vendimet e Dhomave Speciale, mbijetesa
e PDK-së do të jetë e vështirë, sepse askush s’do të dojë të vazhdojë të
identifikohet me të,” tha Matoshi.
Shumë njerëz në Kosovë besojnë se seanca e fundit plenare e Kuvendit të
Kosovës, e cila u thirr nga PDK-ja për të kundërshtuar vendimin e gjykatës
apelit të javës së kaluar për të lënë në fuqi vendimin për dënimin e dhjetë
ish-luftëtarëve të UÇK-së nga Drenica për krime lufte, tregoi çarje në parti
në lidhje me gjykatën e re speciale.
“Do të ketë përçarje të mëdha brenda PDK-së, për shkak se do të fillojë një
luftë e brendshme, e cila është parë tashmë në debatin e kohëve të fundit ... Do të shpërthejë një luftë në lidhje me kush i përket kujt dhe kush
mbështeti kë,” u shpreh Matoshi.
“Në fund të fundit, nëse lidershipi i PDK-së shkon në Hagë, njerëzit do të
fillojnë ta braktisin atë, sepse është në natyrën e njerëzve të braktisin atë
po gjykohet, sidomos nëse akuzat kundër personave të akuzuar lihen në
fuqi,” shtoi ai.

TRASHËGIMIA E DHUNËS POLITIKE

Monument i Ibrahim Rugovës në Prishtinë. Foto: Drenice Spahija/Wikimedia.
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Përveç akuzave në lidhje me krimet kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve
të dyshuar si bashkëpunëtorë të regjimit të Sllobodan Millosheviçit, pjesë
e sferës së juridiksionit të gjykatës speciale janë edhe vrasjet e motivuara
politikisht të kryera nga viti 1998 deri në vitin 2001.
Një sërë bashkëpunëtorësh të ngushtë të udhëheqësit të LDK-së, Ibrahim
Rugovës, u vranë apo u plagosën në sulme gjatë kësaj periudhe.
Këtu përfshiheshin vrasja në e tentativë e anëtarit presidencial të LDK-së
Sabri Hamiti në vitin 1998 dhe vrasja e mikut të ngushtë dhe aleatit të
Rugovës, kreu i informimit të publikut te LDK-ja Enver Maloku, në vitin
1999.
Një sërë zyrtarësh të lartë të LDK-së të cilët ishin anëtarë të parlamentit
paralel të Kosovës nën sundimin e Serbisë, përfshirë edhe ish-presidentin
Fatmir Sejdiu, u mbajtën në paraburgim në luginën e Drenicës të kontrolluar nga UÇK-ja për disa ditë, kur ata e vizituan atë në pranverën e vitit
1998.
Njëri prej tyre, Gjergj Dedaj, kryetari i Partisë Liberale të Kosovës, tha në
një intervistë televizive në vitin 2011 se të burgosurit ishin marrë personalisht në pyetje nga Hashim Thaçi dhe se ata ishin torturuar ndërsa
merreshin në pyetje.
Akuzat e tij u bënë pasi ai u shkarkua nga Thaçi nga posti i zv/ministrit
të transportit në vitin 2010, dy ditë pasi u emërua për shkak të një shpërdorimi të dyshuar fondesh gjatë kohës që ai ishte ministër i punës dhe
mirëqenies sociale.
Ahmet Krasniqi, ministër i mbrojtjes në qeverinë e Rugovës në mërgim, u
qëllua gjithashtu për vdekje në Tiranë në vitin 1998.
Pas luftës, disa anëtarë të lartë të UÇK-së besnikë të Rugovës dhe disa prej
aleatëve të tij më të ngushtë u vranë ose u tentua t’u merrej jeta.
Ndër ta përfshiheshin Ekrem Rexha, i njohur ndryshe edhe si komandanti
Drini, Tahir Zemaj, ish-deputeti Smajl Hajdaraj, Shaban Manaj dhe miku i
afërt i Rugovës dhe këshilltari i tij, Xhemajl Mustafa.
Fetah Rudi, ish-kreu i degës së LDK-së në Malishevë, u qëllua gjithashtu
menjëherë pas zgjedhjeve lokale të vitit 2000 dhe ka mbetur i paralizuar si
pasojë e asaj plagosjeje.
Sipas pohimeve të bëra në një dokumentar televiziv të quajtur “Shënjestra
LDK “, të transmetuar këtë javë në Zona Express, rreth 100 aktivistë të
LDK-së, zyrtarëve dhe mbështetës të shquar janë rrëmbyer, vrarë apo të
plagosur midis viteve 1998 dhe 2001.
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Të mbijetuarit dhe të afërmit e disa prej viktimave thanë se besojnë se
vrasjet janë kryer nga anëtarët e UÇK-së.
Edhe pse asnjë nga këto raste nuk është paditur apo gjykuar deri më tano,
LDK-ja ka akuzuar vazhdimisht strukturat politike të UÇK-së si ato që
fshihen pas vrasjeve – por, pavarësisht kësaj, lidershipi i saj ka qenë në
koalicion me PDK-në tri herë, kryesisht për shkak se sistemi zgjedhor i
Kosovës nuk lejon ndonjë palë t’i afrohet shumicës në kuvend.
Në rastin e një padie në lidhje me vrasjet e motivuara politikisht, LDK-ja
mund ta gjejë veten në një pozitë të ngjashme me PDK-në, duke çuar në
një konflikt të brendshëm dhe shpërbërje të mundshme të partisë.
“Lidershipi i LDK-së dhe partia opozitare Vetëvendosja së do të preken
nga Gjykata Speciale edhe nëse asnjë prej aktivistëve të saj nuk akuzohet,
sepse pozicioni i një numri njerëzish në këto parti varet nga pushteti i
PDK-së,” pohoi Spahiu.
“Qëndrimi i gjatë në një pozitë pushteti i ka dhënë PDK-së avantazh dhe
ajo ka arritur të krijojë marrëdhënie të stilit klientelist me liderët e partive
rivale,” shtoi ai.
Matoshi tha se ai beson se koalicioni qeverisës mund të kërcënohet nga
ndonjë aktakuzë, e cila do të pasohej nga një zënkë e brendshme në LDK.
“Koalicioni qeverisës do të shpërbëhet me aktakuzat e para. Brenda LDKsë do të ngrihen pikëpyetje, me anëtarësinë që pyet liderët e saj “Kush
shkoi në shtrat me partinë tjetër, zyrtarët kryesorë të të cilës akuzohen
për krime lufte?” tha ai.
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IMPLIKIME PËR SKENËN POLITIKE

Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi. Foto: Kallxo.

Ndryshimet në skenën politike të Kosovës nuk arrihen lehtë, sepse partitë
qeverisëse kanë arritur të vendosin kontroll të fortë të stilit klientelist mbi
pothuajse çdo sektor në vend.
Korrupsioni, nepotizmi dhe mungesa e qeverisjes së duhur kanë ngecur
edhe zhvillimin ekonomik dhe social të Kosovës, ndërkohë që mungesa
e impaktit nga misionet e jashtme të drejtësisë, përfshirë ato të OKB-së
dhe BE-së, kanë bërë shumë njerëz skeptikë se përpjekjet e fundit ligjore
mund të bëjnë shumë ndryshim.
Shumë njerëz gjithashtu besojnë se “ndërkombëtarët” në Kosovë i kanë
shfrytëzuar gabimet e politikanëve të lartë për të arritur vetë qëllimet e
tyre, siç janë bërjet e lëshimeve ndaj Serbisë.
Nga ana tjetër, besohet se liderët aktualë politikë kanë mësuar të përdorin
gjuhën e demokracisë dhe të të drejtave të njeriut që flitet nga ndërkombëtarët, duke e bërë të duket për të dy se dëshirat e tyre po realizohen.
“Shkalla në të cilën Gjykata Speciale do të ndikojë në skenën politike të
Kosovës varet nga qëllimi i aktiviteteve të saj. Sa më i gjerë qëllimi, aq më
i madh do të jetë ndikimi i saj,” tha Spahiu.
“Nëse kjo gjykatë bëhet vërtet funksionale dhe nëse ajo udhëhiqet nga
provat dhe jo nga politika, dhe nëse ka keqardhje për viktimat dhe vullnet
për të vënë drejtësi, atëherë ajo do të ndikojë thellësisht skenën politike
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të Kosovës, duke theksuar vlera të reja në vend të atyre të vjetrave - arroganca, agresioni, spastrimi etnik dhe vuajtjet e njerëzve të tjerë si qëllime
patriotike dhe heroike,” tha Matoshi.
Megjithatë, disa ende shpresojnë ende se nëse disa nga liderët e Kosovës
akuzohen dhe gjykohen tani, kjo do të transformojë spektrin politik.
Berianё Mustafa, e bija e ish-shokut të vrarë të presidentit Rugova, Xhemajl Mustafa, tha në dokumentarin “Shënjestra LDK” se kjo mund të jetë
mundësia e fundit për drejtësi.
“Gjykata Speciale është shpresa jonë e fundit,” tha ajo. “Shpresa jonë e
vetme.”
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NJË FUND I DYSHIMEVE
PËR “LUFTËN E DREJTË” TË
KOSOVË?
13 GUSHT 2014

Përkrahësit për të drejtat e njeriut shpresojnë se
një gjykatë e re speciale që do të ndjekë krimet e
supozuara kundër njerëzimit që dyshohet se janë bërë
nga luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare gjatë pasluftës
në Kosovë, do të merret përfundimisht me akuzat për
rrëmbime dhe trafikim me organe.

Edona PECI

G

jykata e re, e cila sipas të gjitha gjasave do të trajtojë një aktakuzë
ndaj anëtarëve të profilit të lartë të UÇK-së për krimet që dyshohet
se janë kryer pas përfundimit të konfliktit, mund të heqë renë e
dyshimeve që ka mbetur mbi Kosovën që nga përfundimi i konfliktit në
fund të ’90-ave, thonë mbrojtësit e të drejtave të njeriut.
“Nëse këto raste zgjidhen, atëherë Kosova pastrohet nga përgjegjësitë dhe
shoqëria kosovare çlirohet përfundimisht nga disa tensione që shpesh e
kanë mbajtur peng atë”, i tha BIRN-it Rron Gjinovci nga Qendra për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim (CRDP).
“Në rrafshin ndërkombëtar për Kosovën, kjo gjykatë shikuar në terma afat
shkurtër nuk është një gjë e mirë... Sido që të jetë, parë në terma afatgjatë,
kjo gjykatë dhe ky proces për Kosovën do të jetë një lehtësim nga barra
e krimeve të supozuara të kryera në emër të çlirimit të saj”, u shpreh ai.

Clint Williamson, kryeprokurori i Task Forcës Speciale Hetuese të BE-së,
që ka hetuar akuzat për keqbërje gjatë pasluftës, javën e kaluar paralajmëroi se do të ngrihet aktakuzë për pjesëtarë të lartë të UÇK-së lidhur me
“vrasjet, rrëmbimet, zhdukjet e detyruara, burgosjet ilegale në kampet e
burgimit në Kosovë e Shqipëri, dhunën seksuale” dhe krime të tjera.
Williamson tha se raporti i task-forcës vuri në pah se “këta individë
mbajnë përgjegjësinë për një fushatë të persekutimeve që ishte drejtuar kundër serbëve, romëve dhe minoriteteve të tjera pakicë në Kosovë si
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dhe kundër shqiptarëve të Kosovës që ishin etiketuar si bashkëpunëtorë
të serbëve ose, në shumë raste, që cilësoheshin si kundërshtarë politikë të
lidershipit të UÇK-së”.
Amnesty International tha se raporti konfirmoi “natyrën e shumëpërhapur
të rrëmbimeve dhe vrasjeve sistematike”.
“Ky është një hap shpresëdhënës drejt drejtësisë”, tha Amnesty International.
Nën presionin e Brukselit, në prill Kuvendi i Kosovës miratoi themelimin
e një gjykate speciale të cilën shumica e deputetëve e pranuan me gjysmë
zemër meqë është një hap të nevojshëm për avancimin e shtetit në përmbushjen e ëndrrës për anëtarësim në BE.
Por, 89 ligjvënës votuan në favor ndërsa 22 kundër themelimit të gjykatës
pas një debati të nxehtë në Kuvend, gjatë të cilit kryeministri në largim
Hashim Thaçi e cilësoi gjykatën si “padrejtësinë më të madhe dhe një
fyerje që po i bëhet Kosovës dhe popullit të saj”.
“Lufta jonë ka qenë e drejtë dhe në përputhje me normat ndërkombëtarë
të luftës”, pat inistuar Thaçi, një nga liderët politikë të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës.
Emri i tij ishte lakuar si një nga shkelësit e ligjeve të luftës, por Thaçi ka
mohuar të gjitha akuzat.
Qeveria e Kosovës mirëpriti raportin e task-forcës së BE-së duke e përshkruar atë si “një hap i rëndësishëm për përcaktimin e mundshëm të
përgjegjësisë individuale dhe iu jep fund pretendimeve për akuza tjera të
padëshmuara”.
Por në kohën e një ankthi të vazhdueshëm mbi ndjekjet e ardhshme të
ish-komandantëve të UÇK-së, Shoqata e Veteranëve të Luftës e cilësoi
raportin e Williamsonit si “jologjik, qesharak dhe tendencioz” duke e dënuar atë si pjesë të një fushate denigruese kundër “luftëtarëve të lirisë” së
UÇK-së dhe luftës së tyre për liri nga regjimi serb.
Ndjekjet e mëhershme të ish-guerilasve të UÇK-së nga misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kishin shkaktuar një varg protestash
masive të veteranëve të cilët i shohin luftëtarët më shumë si heronj se sa
kriminelë.
Behxhet Shala, drejtori ekzekutiv i Këshillit për Mbrojtjen e Lirive dhe të
Drejtave të Njeriut tha se akuzat e përmendura në raport “nuk janë asgjë e
re” dhe se të dyshuarit do të duhej të silleshin para drejtësisë “shumë më
herët se sa tash, 15 vite pas luftës”.
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Shala kritikoi gjithashtu faktin se, ndonëse gjykata speciale e bazuar në
Holandë do të operojë në përputhje me ligjet e Kosovës, prokurorët dhe
gjykatësit e saj do të jenë ndërkombëtarë.
“Bashkimi Evropian i ka ndarë diku 300 milionë euro për mirëmbajtje të
kësaj gjykate për një afat tre-vjeçar. Kjo do të jetë hapje e vendeve të reja
të punës për ndërkombëtarët-vendorët janë të përjashtuar në çdo kontekst nga kjo. Natyrisht se kjo nuk i bën nder Kosovës”, tha ai.
Sidoqoftë, Shala pranoi se është i domosdoshëm themelimi i gjykatës së re
edhe pse do të jetë traumatike për Kosovën.
“Ky nuk është një lajm i mirë për Kosovën, por është një fakt nëpër të cilin
Kosova duhet të kalojë. Kosova duhet ta spastrojë të kaluarën-qoftë ajo e
keqe apo e dhimbshme për dikë”, theksoi ai.
Edhe pse themelimit të gjykatës speciale iu dha drita jeshile në Kuvendin
e Kosovës, ky institucion duhet të bëjë ndryshimet e nevojshme ligjore në
draftin e parë të cilit në mënyrë që gjykata të jetë në gjendje të nisë punën.
Amnesty International theksoi nevojën që kjo të ndodhë sa më parë që të
jetë e mundur.
“Çdo shtyrje e mëtejme do të shkaktojë pandëshkueshmëri dhe frikësim të
mëtejmë të dëshmitarëve potencial”, tha kjo organizatë.
Sipas raportit të tas-forcës speciale të BE-së besohet se pas luftës së 19981999 janë rrëmbyer deri në 400 serbë të Kosovës nga UÇK-ja e cila thuhet
se i ka dërguar në Shqipëri për t’i vrarë.
Lajmet se gjykata speciale do të merret me këto raste kanë ngritur shpresa
tek serbët të cilëve u janë zhdukur anëtarët e familjes gjatë luftës.
Një nga ata, Milorad Trfunoviç, vëllai i të cilit Miroslavit është zhdukur
gjatë luftës në qytetin e ndarë të Mitrovicës, tha se nuk është ende i bindur
se gjykata do të bëjë ndonjë ndryshim të madh për familjet të afërmit e të
cilëve u janë zhdukur gjatë luftës.
“Nuk ka vullnet politik nga të dyja palët-Kosovës dhe Serbisë, për të
adresuar këtë çështje dhe për ta zbardhur të vërtetën mbi personat e pagjetur”, thaTrfunoviç.
“Ne ende besojmë në drejtësi, por kjo po merr shumë kohë”, shtoi ai.
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PASOJAT KRIMINALE TË
MUNGESËS SË RENDIT NË
KOSOVËN E PASLUFTËS
06 GUSHT 2014

Luftetare te Kosoves duke i dorezuar armet e tyre marinsave amerikane ne qershor 1999. Foto:
Rreshter Craig J. Shell, Marina amerikane, foto kortezi e Departamentit Amerikan te Mbrojtjes.

Akuzat e një prokurori të BE-së për spastrim etnik nga
komandantët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pas
luftës së vitit 1999 ofrojnë të vërteta të sikletshme për
Perëndimin dhe për vetë Kosovën.

Andrew GRAY

N

jë imazh më ka mbetur në mendje nga një ditë e nxehtë vere në
Kosovë në vitin 1999. Rrënojat e djegura të një shtëpie ndodhen
nën një qiell blu. Një ushtar anglez po përpiqet t’i shuajë me ujë
nga një tub kopshti.

Është marrë si e mirëqenë se ajo shtëpi në Prishtinë, ashtu si edhe shumë
të tjera në të gjithë Kosovën të cilave iu vu zjarri në verë, i përkiste një serbi ose një personi tjetër të një pakice etnike. Skena dukej se përmblidhte
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pamjaftueshmërinë e përgjigjes së paqeruajtësve të NATO-s ndaj dhunës
së pamëshirshme të atyre që detyronin serbët dhe të tjerë të largoheshin
ose vdisnin.
Si gazetar me bazë në Kosovë për rreth një vit nga mesi i vitit 1999, kam
shkruar shumë histori rreth vrasjeve dhe rrëmbimeve të serbëve, rreth
sulmeve me raketa dhe granata dhe të shtënave që shënjestronin ata ose
pakica të tjera. Ishte një shenjë pikëlluese urrejtjeje. Ne gazetarët fillimisht shkruam për “sulme hakmarrëse” - një mënyrë të pastër për të thënë
se shumica etnike shqiptare e Kosovës po kundërvepronte pasi kishte vuajtur mizori në duart e forcave serbe. Më vonë u duk qartë se shumë nga
kjo dhunë ishte e organizuar, por mbetej ende e paqartë deri në çfarë mase
dhe nga cilët.
Tani, 15 vjet më vonë, një prokuror i Bashkimit Europian ka deklaruar se
ka prova se sulme të tilla s’ishin thjesht akte zemërimi nga individë, por
diçka shumë më e çuditshme – një fushatë spastrimi etnik e organizuar
nga disa komandantë të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, grupi guerilas që luftoi forcat serbe në fund të viteve 1990 dhe ndihmoi të tërhiqte
NATO-n në konflikt.
Prokurori Clint Williamson pret që zyra e tij të ngrejë një padi që akuzon
krerët e UÇK-së për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Ata do të
akuzohen për vrasje të paligjshme, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale.
Deklarata e Williamson duhet të nxisë keqardhje jo vetëm në Kosovë, por
edhe në NATO, Kombet e Bashkuara dhe në kryeqytetet perëndimore. Nëse
ai ka të drejtë, një fushatë e organizuar për të zhdukur pakicat kombëtare
u zhvillua kur OKB-ja ishte përgjegjëse për Kosovën dhe mijëra trupa të
NATO-s ishin përgjegjës për sigurinë. Në bombardimin e Jugosllavisë në
vitin 1999 për të përzënë forcat serbe, NATO veproi gjithashtu si forcë
ajrore de facto e UÇK-së. Megjithatë, Williamson arrin në përfundimin se
në vitin 1998 dhe 1999, elementë të UÇK-së po zhvillonin gjithashtu një
fushatë dhune dhe kërcënimesh kundër kundërshtarëve politikë shqiptarë
të Kosovës që përfshinin ekzekutime dhe rrëmbime.
Nuk do të jetë e lehtë të hidhen poshtë përfundimet e Williamson. Ai ka
kaluar gati tre vjet duke e shqyrtuar rastin. Ai dhe ekipi i tij kanë kryer qindra marrje në pyetje dhe kanë riparë me mijëra faqe dokumentesh.
Akuzat që prokurori është i njëanshëm ndaj shqiptarëve të Kosovës janë të
vështira për t’i besuar. Siç tha ai të martën e kaluar, ai mbikëqyri hetimet
për krimet serbe të luftës në Kosovë, përfshirë zhvarrosjen e varreve masive ku ishin varrosur mijëra shqiptarë etnikë. Ai bashkë-shkroi padinë
kundër Sllobodan Millosheviçit për ato krime.
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Williamson e di shumë mirë se çfarë i bënë forcat serbe shqiptarëve të
Kosovës. Por ai gjithashtu nuk ka asnjë dyshim për atë që ka ndodhur
më pas - “një sulm brutal ndaj pjesëve të rëndësishme të popullsisë civile, i drejtuar kundër pothuajse të gjithë serbëve që donin të qëndronin
në Kosovë, shumë prej të cilëve ishin të moshuar dhe të pafuqishëm”.
Fushata u zgjerua edhe ndaj pakicave të tjera si romët, të cilësuar si bashkëpunëtor me serbët.
Për Kosovën, e cila shpalli pavarësinë në vitin 2008, kjo do të ketë pasoja të
mëdha politike. Williamson nuk i ka përmendur ende ata që do të paditen,
por ai tha se ata ishin në “nivelet më të larta” të UÇK-së. Disa politikanë
të shquar të Kosovës i përshtaten këtij përshkrimi. Mundësia e një padie
dhe një gjyqi do të varet mbi ta për një kohë të konsiderueshme. Gjykata
speciale që nevojitet për të gjykuar rastin ende nuk është ngritur dhe kjo
nuk do të ndodhë të paktën deri në fillim të vitit tjetër.
Por implikimet për të kaluarën dhe të tashmen e liderëve të NATO-s, të
OKB-së dhe të perëndimit janë gjithashtu të rëndësishme. Kushtet që ata
vendosën në Kosovën e pasluftës i dhanë shumë “tolerancë mungesës së
tolerancës”, në frazën e paharrueshme të Dennis McNamara, kreu i operacioneve të agjencisë së refugjatëve të OKB-së atje në atë kohë. Qeveritë
perëndimore nuk i bënë shumë presion liderëve të UÇK-së për t’i dhënë
fund dhunës. Paqeruajtësit nuk ishin mjaftueshëm të ashpër në zbatimin
e ligjit dhe rendit. Nuk u ngrit një sistem i besueshëm drejtësie. Pak para
përfundimit të vitit të tij në Kosovë, McNamara e përshkroi mjedisin atje
si “pak a shumë i lirë për një periudhë të gjatë”.
Nuk kishte shumë tolerancë në qarqet zyrtare për pikëpamjet e McNamaras.
Qeveritë perëndimore dhe liderët e NATO-s ishin të etur ta portretizonin
luftën e Kosovës si një sukses të madh - gjë që ishte, në një kuptim shumë
të rëndësishëm. Qindra mijëra shqiptarë etnikë ishin në gjendje të ktheheshin në Kosovë, të rindërtonin shtëpitë e tyre dhe të jetonin pa shtypjen
serbe. Por dështimi për të vendosur rendin e pasluftës ishte jashtëzakonisht i kushtueshëm. Mungesa e një mësimi nga kjo rrëmujë ishte edhe më
e kushtueshme. Kosova duhet t’i kishte mësuar qeverive perëndimore se
çdo vend apo koalicion që merr masa ushtarake duhet ta plotësojë shpejt
dhe me vendosmëri vakumin e mbetur. Përndryshe ai do të mbushet me
dhunë. Mos marrja e një mësimi nga kjo pasqyrohet edhe sot në Afganistan, Libi dhe edhe më katastrofik në Irak.
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KRIMET E LUFTËS DHE
IBRIKU I THYER I EULEX-IT
21 MARS 2014

Kosova Kosova tashmë ka misionin e sundimit të ligjit
të BE-së, EULEX; e ka një mision të BE-së për sundim të
ligjit; ideja për të themeluar një gjykatë ndërkombëtare
ndërkombëtar për krimet e luftës në Kosovë është e
tepërt dhe absurde.

By Donikë QERIMI and Krenar GASHI

N

ë një shaka të moçme të cilën Sigmund Freud e përdori tek “Interpretimi i ëndrrave” flet për një njeri që kishte marrë hua një
ibrik tek fqinji i tij. Me t’ia kthyer ibrikun, fqinji e sheh se ai kishte
qenë i dëmtuar. I akuzuar se e kishe dëmtuar ibrikun, njeriu përdorë tri
argumente të njëpasnjëshme, por jokonsistente, për të mbrojtur veten. Së
pari i thotë fqinji se ibrikun ia kishte kthyer në gjendje të rregullt, më pas
thotë se ibriku kishte qenë i dëmtuar kur ai e kishte marrë, dhe krejt në
fund thotë se kurrë nuk kishte marrë ibrik nga fqinji.
Kjo logjikë e thyer, absurditet që ndodhë kur dikush përdorë argumente që
e zhvleftësojnë njëra tjetrën, formëson konceptin e “Logjikës së Ibrikut”.
Sot po e përdorim këtë koncept për të ilustruar logjikën e misionit të EULEX-it, i cili në luftën e tij retorike kundër krimeve të luftës, po prodhon
argumente të tilla absurde dhe kundërthënëse për të arsyetuar mospunën
e tij.
Në vitin 2008, kur EULEX-i erdhi në Kosovë, retorika e këtij misioni ishte
diçka kësisoj: “ne do të kemi sukses sepse ne nuk jemi ju,’ apo me fjalë
tjera, veç prokurorët dhe gjyqtarët ndërkombëtarë do të mund t’i nxinin
“peshqit e mëdhenj” që qëndrojnë prapa krimeve të kryera në Kosovë.
Sipas tyre, dëshmitë për krime lufte ekzistonin, por ishte padituria dhe
mungesa e vullnetit të kosovarëve për t’i gjetur ato që shfaqeshin si problem. Apo, në logjikën e ibrikut, për EULEXI-n ibriku ishte në gjendje të
rregullt.
Pas disa vitesh e disa miliarda eurosh të shpenzuara, aktgjykimet për
krime lufte e vepra tjera të rënda janë dëshpëruese. Shumica dërmuese
e hetimeve të nisura nga ky mision përfunduan pa ngritje të aktakuzës,
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ndërsa ato raste që arritën të shqyrtoheshin në gjykata, në të shumtën
e rasteve përfunduan pa sukses. Në të gjitha këto raste, hetuesit, prokurorët e gjyqtarët ishin të gjithë nga EULEX: të paanshëm, të pavarur dhe
ndërkombëtarë. Në mungesë rezultatesh, misioni përdori argumentin e
dytë të logjikës së thyer: ibriku kishte qenë i dëmtuar kur ata e kishin
huazuar, apo, në fjalët e tyre “ne po e bëjmë punën tonë, por dëshmitarët
po kërcënohen dhe po zbrapsen ngaqë nuk ka një program për mbrojtjen
e dëshmitarëve”.
Në një shoqëri të vogël si Kosova edhe është e vështirë të udhëhiqet një
program efikas për mbrojtjen e dëshmitarëve. Megjithatë, EULEX-i, duke
e patur mbështetjen e BE-së, e pati një mundësi të tillë. Dëshmitari i parë
i rëndësishëm i cili do të dëshmonte në një rast për krime lufte kundër
UÇK-së, vdiq nën rrethana të panjohura në Gjermani, përderisa ishte
nën mbrojtjen e EULEX-it. Jo veç dëshmitarët që do dëshmonin kundër
shqiptarëve u menaxhuan keq; EULEX-i vullnetarisht kishte publikuar
emrin e një dëshmitari të mbrojtur që do të dëshmonte në një rast kundër
një grupi të paramilitarëve serbë. Për këtë, u dënua edhe nga vetë paneli
për të drejta të njeriut i këtij misioni.
Duke e plasuar idenë për të themeluar një tribunal ndërkombëtar për
krimet e luftës në Kosovë, EULEX-i nuk po thotë gjë tjetër pos po i ndryshon argumentet në stilin “ne as që e huazuam ndonjë ibrik!” e që është
argumenti i tretë i kësaj logjike të ibrikut. Kjo ide jo vetëm që shkon kundër
gjithckaje për të cilën ky mision është themeluar, por po përdoret edhe për
të shmangur përgjegjësinë e misionit për mungesën e rezultateve në ndjekjen e krimeve të luftës.
Kjo kritikë e jona ndaj performancës së EULEX-it nuk nënkupton mohim
për krimet e kryera në Kosovë. Luftërat ishin të përgjakshme dhe numri
i viktimave nuk përkon me numrin e kriminelëve të dënuar. Me këtë kritikë, ne thjeshtë duam të sqarojmë këtë sjellje të EULEX-it e cila, sipas
nesh, karakterizohet me dy elemente kyçe: e para është një tentativë për
t’ua lënë përgjegjësinë për mungesë rezultatesh elementeve që janë jashtë
kontrollit të tyre dhe, e dyta, një insistim i tyre të përhershëm se rezultatet
arrihen lehtë por thjeshtë kushtet dhe mjetet mungojnë.
Pyetja logjike që vjen pas këtij absurditeti logjik është nëse një tribunal i ri
do të mund të ishte më efikas sesa që ka qenë EULEX-i deri më tani.
Në dekadat e fundit, tribunalet ndërkombëtare kanë shërbyer me sukses
në ndjekjen e krimeve të luftës, pavarësisht se efikasiteti i tyre në vënien
e drejtësisë shpesh vihet nën dyshim. Këto tribunale janë themeluar për
krimet e kryera në Ruandë, Siera Leone dhe për ish-Jugosllavi, ky i fundit
madje mbulon edhe krimet e kryera ne Kosovë. Si trupa ndërkombëtarë të
themeluar nga OKB, tribunalet ndërkombëtare ishin mënyra e vetme për
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të ndjekur krimet e luftës me kohë, sigurtë dhe në mënyrë të pavarur, duke
i mundësuar bashkësisë ndërkombëtare që të anashkalojë të gjitha pengesat që e mundshme që dalin nga e drejta ndërkombëtare dhe sovraniteti
shtetëror.
Megjithatë, në rastin e Kosovës, asnjëra nga këto rrethana penguese nuk
ekzistojnë. Pikë së pari, këto tribunale, të cilat po duan të përdoren si
model, janë themeluar në kohë lufte, kur ishte e pamundur për bashkësinë
nderkombetare që të sigurojë qoftë fizikisht apo ligjërisht që një proces
gjyqësor mund të zhvillohej në ato vende. Në anën tjetër, lufta e Kosovës
ka përfunduar para 15 vitesh. Kosova tanimë ka institucione funksionale,
përfshirë ato për sundim të ligjit dhe, përkundër sfidave të tyre për efikasitet, nuk ka vend për argumente për brishtësi të paqes apo përsëritje të
konfliktit. Për më tepër, krimet e luftës pothuajse ekskluzivisht ndiqen
dhe gjykohen nga EULEXi, element ky që e përjashton menjëherë mosefikasitetin e gjykatave vendore nga ky ekuacion.
Së dyti, tribunalet ndërkombëtare zakonisht bëhen në mungesë të stabilitetit politik dhe atij të sigurisë, në kohë lufte, kur bashkësia ndërkombëtare e ka të pamundur që të funksionalizojë ndjekjen e krimeve të luftës
nga prokurorë e gjyqtarë ndërkombëtarë. Kësisoj, për të anashkaluar gjeografikisht dhe ligjërisht çeshtjet që rrjedhin nga sovraniteti i shteteve, janë
themeluar tribunale ndërkombëtare, nën ombrellën e OKB-së, si mundësi
e vetme e qëndrueshme. I gjithë ky organizim është krejtësisht i panevojshëm për Kosovën sot. Gjyqtarët dhe prokurorët ndërkombëtarë, puna e të
cilëve rregullohet me Kushtetutën e Kosovës, funksionojnë krejtësisht të
pavarur nga autoritetet vendore tash e sa vjet. Zyrtarët e BE-së në Kosovë
nuk janë ankuar asnjëherë për ndonjë rrezik fizik a institucional të tyre,
gjë që e bën rastin e Kosovës shumë të ndryshëm nga ato të konflikteve për
të cilat janë ngritur tribunale ndërkombëtare.
Së treti, në të gjitha rastet e tribunaleve ndërkombëtare, numri i krimeve
dhe i kryesve të tyre ishte shumë i madh, ndërsa natyra e tyre ishte e panjohur. Në rastin e Kosovës, po diskutohet për themelimin e një tribunali
i cili do të merrej me shumë pak raste, të cilat rrjedhin nga një raport i
vetëm i Këshillit të Evropës që u përpilua nga Dick Marty. Ky raport nxjerrë dyshime shumë specifike, të ngushta, të kufizuara për kah lënda dhe
lloji i veprave që duhen hetuar.
Dhe për hetimin e akuzave të Dick Martyt, EULEXi tashmë e ka themeluar Task Forcën e Vecantë Hetuese brenda misionit. Kjo Task Forcë gëzon
pavarësi brenda EULEXit, ndërsa EULEXi është i pavarur nga të gjitha
autoritetet Kosovare. Pra, përkundër pamundësisë së supozuar të autoriteteve vendore për të ndjekur krimet e luftës, institucionet e Kosovës
kanë pranuar që të anashkalohen nga ato ndërkombëtare kur vjen puna te
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informatat dhe dëshmitë, duke garantuar kështu hetime të pavarura dhe
konfidenciale.
Qeveria e Kosovës, madje, është pajtuar që punën e kësaj Task Force ta lë
jashtë bisedimeve për mandatin e EULEX-it.
Duke marrë parasysh të gjitha këto, ne nuk besojmë që një tribunal
ndërkombëtar do të kishte më shumë fuqi, kompetencë apo siguri për të
hetuar krimet e luftës sesa këto që tashmë i janë dhënë EULEXit dhe Task
Forcës së veçantë. Ndryshimi i natyrës së hetimeve tashmë të nisura nga
Task Forca do të përbënte një problem të madh ligjor për Kosovën, meqë
për të do nevojiteshin ndryshime substanciale kushtetuese e ligjore. Për
më tepër, një gjest i tillë do të ishte një hap prapa në këto hetime dhe
vetëm sa do të zgjaste edhe më tej procesin e pajtimit në mes të Kosovës
dhe Serbisë, proces ky i cili me dialogun për normalizim të marrëdhënieve,
të ndërmjetësuar nga BE-ja, po hyn në një fazë të rëndësishme.
Përfundimisht, ideja për një tribunal ndërkombëtar është e tepërt dhe absurde. Kjo ide mund të shihet vetëm si tentativë e radhës e EULEXit për
të përjashtuar pafundësisht përgjegjësinë e tyre për ndjekjen e krimeve të
luftës.
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KAPITULLI

RAPORTE
NGA ARKIVA
E LAJMEVE TË
BIRN

MIRATOHEN MË NË FUND
RREGULLAT E GJYKATËS
SPECIALE TË KOSOVËS
28 QERSHOR 2017

Paneli i gjyqtarëve të Dhomave të Specializuara të Kosovës. Foto: Dhomat e Specializuara.

Gjykata Kushtetuese e Dhomave të Specializuara të
Kosovës miratuan rregullat e rishikuara të procedurës
dhe provave për gjykatën e re speciale që do të gjykojë
ish-luftëtarët e UÇK-së në Kosovë.

Die MORINA

P

as një vonese prej disa muajsh, Gjykata Kushtetuese e Dhomave të
Specializuara të Kosovës miratoi të mërkurën vendimin për miratimin e rregullave të procedurës dhe provave për Gjykatën e re
Speciale, duke e lejuar atë të ngrejë së shpejti paditë e para kundër ishluftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
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“Gjykata ka vendosur unanimisht se Rregullat e Rishikuara janë në përputhje me Kapitullin II të Kushtetutës së Republikës së Kosovës,” tha ajo
në një deklaratë.
Në prill, Gjykata Kushtetuese e Kosovës vendosi se nga një total prej 208
rregullash, dhjetë dispozita të rregullave të procedurës dhe provave të
Gjykatës Speciale me bazë në Hagë duhet të ndryshonin pasi ato nuk ishin
në përputhje me Kushtetutën e Kosovës.
Pas vendimit të ditës së mërkurë, kryetarja e Gjykatës Speciale Ekaterina
Trendafilova tha se ajo do të ishte plotësisht funksionale dhe gati të niste
procedurat gjyqësore pas një jave.
“Pas hyrjes në fuqi të rregullave brenda shtatë ditëve nga sot, nuk do
të ketë asnjë pengesë ligjore për të marrë apo ngritur ndonjë padi nga
Zyra e Prokurorit të Specializuar,” citohet të ketë thënë Trendafilova në
deklaratën e dhënë nga Dhomat e Specializuara.
Figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të akuzohen dhe të
dalin në gjyq në gjykatën e re për krime të dyshuara të kryera gjatë dhe pas
luftës me forcat serbe.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale.
Gjykata do të përbëhet nga gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Në Kosovë, gjykata shihet si e njëanshme duke qenë se do të gjykojë vetëm
ish-luftëtarë të UÇK-së, që shihen si çlirimtarë nga shumica e popullsisë
shqiptare të vendit, ndërsa në Serbi, gjykata ka mbështetje të gjerë për
shkak të shpresave se do të ndjekë penalisht krimet kundër serbëve.
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LIDERËT E KOHËS SË
LUFTËS LUAJNË NJË ROL
TË RËNDËSISHËM NË
ZGJEDHJET NË KOSOVË
09 QERSHOR 2017

Liderët e koalicionit dhe ish-figurat e UÇK-së Kadri Veseli, Ramush Haradinaj dhe Fatmir Limaj.

Ish-liderët guerilas të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
po luajnë role të rëndësishme në fushatën aktuale
zgjedhore në vend, pavarësisht mundësisë së gjykimit
nga një gjykatë e re krimesh lufte.

Die MORINA

K

oalicioni politik i lajmëruar që do të dalë në krye në zgjedhjet parlamentare të ditës së dielë kryesohet nga tre ish-udhëheqës të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, që do të thotë se ish-luftëtarët e
UÇK-së ka gjasa të kapen fort pas politikës së vendit në të ardhme, thanë
analistët.
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Koalicioni përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, PDK, e udhëhequr
nga Kadri Veseli, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK, e udhëhequr
nga vetë Ramush Haradinaj, dhe Nisma për Kosovën, NISMA, e udhëhequr
nga Fatmir Limaj - të gjithë figura të rëndësishme të kohës së luftës.
“Figurat kryesore të UÇK-së tashmë janë prej vitesh pjesë e politikës dhe
pothuajse janë bërë profesionistë të fushatës zgjedhore,” tha Nezir Kraki, një profesor shqiptar i Kosovës i shkencave politike në Universitetin e
Paris-Est.
Aleanca e Veselit, Hardinajt dhe Limajt po konkurron për herë të parë si
një forcë e bashkuar në zgjedhje.
Megjithatë, Kraki tha se figurat e kohës së luftës janë gjithashtu të pranishme në parti dhe koalicione të tjera.
“Figurat e luftës mbeten lidhja më e sigurt me vazhdimësinë politike që
ata kanë krijuar në kohë paqeje – disa duke kontribuar në mënyrë direkte,
disa të pamundur për të drejtuar dhe duke dhënë kontribut indirekt në
fushatë dhe në procesin zgjedhor duke bërë agjitacion dhe duke lobuar për
“krahun e luftës,” tha analisti politik nga Prishtina Behlul Beqaj për BIRN.
Beqaj theksoi gjithashtu se “disa ish-figura që pas luftës arritën qëllimet
që ata kishin para luftës janë transformuar gjithashtu në sponsorë partiakë”.
Megjithatë, Kraki theksoi se kur çështjet e kohës së luftës u ngritën gjatë
fushatës, kjo ishte vetëm për konsum elektoral.
“Në ditët e sotme retorika e luftës është e zakonshme, sidomos në Ballkan
dhe në shtetet fqinje, si edhe në Kosovë, ata sjellin simbole dhe gjëra që
supozohet të frymëzojnë ndjenja kombëtare,” tha ai.
Megjithatë, gjatë fushatës, kandidatët nuk kanë komentuar shumë për
Gjykatën e re Speciale me bazë në Hagë e cila do të fillojë së shpejti të
ngrejë padi kundër ish-luftëtarëve të UÇK-së për krime të kryera gjatë dhe
menjëherë pas luftës.
Fjalët thonë se mund të paditen gjithashtu edhe disa nga politikanët kryesorë të Kosovës.
Limaj tha gjatë fushatës se parlamenti i Kosovës kishte gabuar që kishte
votuar pro ngritjes së gjykatës, gjë e cila ndodhi pas shumë vonesash, debatesh dhe protestash të nxehta, si dhe presionit të fortë nga BE dhe SHBA.
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“Gjykata Speciale thjesht do të shkaktojë vështirësi për ndërtimin dhe promovimin e Kosovës. Parlamenti veproi gabim kur votoi pro kësaj gjykate,”
tha Fatmir Limaj për televizionin Klan Kosova.
Limaj është gjykuar dhe është shpallur i pafajshëm për krime lufte disa
herë në të kaluarën.
Në maj të këtij viti, Gjykata e Lartë e Kosovës e liroi atë nga akuzat krime
lufte kundër civilëve dhe të burgosurit e luftës në një burg të improvizuar
në Kleçkë gjatë konfliktit të viteve ‘90.
Pas një gjyqi të mëparshëm në Gjykatën e Hagës, Limaj gjithashtu u lirua
nga akuzat në vitin 2005 për krime lufte kundër serbëve dhe shqiptarëve
të dyshuar për bashkëpunim me Serbinë.
Në janar të këtij viti, ai doli përsëri në gjyq, duke e deklaruar veten të
pafajshëm ndaj akuzave se ai ishte përgjegjës për vrasjen e dy civilëve
shqiptarë të Kosovës në tetor 1998.
Partneri i tij i koalicionit Haradinaj, të cilin aleanca do që të bëhet kryeministër nëse fiton zgjedhjet, është liruar dy herë nga akuzat nga Gjykata e
Hagës për krime lufte gjatë konfliktit në Kosovë.
Megjithatë, Serbia ende dëshiron ta nxjerrë Haradinajn në gjyq nën dyshimet për krime lufte. Ai u ndalua në Francë në janar bazuar në një urdhër arresti të lëshuar nga Serbia, por u lirua së fundmi.
Ndërkohë, Albin Kurti, një figurë kryesore i Lëvizjes Vetëvendosja, shprehu dyshime gjatë fushatës zgjedhore në lidhje me nëse gjykata e re e krimeve të luftës do të fillojë të ngrejë padi së shpejti.
“Jam skeptik për Gjykatën Speciale. Së shpejti do të bëhen dy vjet që kur u
ngrit kjo çështje dhe ndoshta do të ketë shumë çështje të tjera para se ajo
të nisë punën e saj,” tha Kurti.
Gjykata e re, e cila operon sipas sistemit gjyqësor të Kosovës, por e ka bazën e saj në Hagë, është shumë jo e pëlqyer në Kosovë sepse mendohet se
shkatërron luftën për çlirim të UÇK-së kundër forcave serbe.
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GJYKATA SPECIALE E
KOSOVËS DETYROHET TË
RISHIKOJË PROCEDURAT
26 PRILL 2017

Ndërtesa e Gjykatës Speciale në Hagë. Foto: Europol.

Pasi Gjykata Kushtetuese e Kosovës tha se disa nga
rregullat e saj proceduriale nuk janë në përputhje me
kushtetutën, Gjykata e re Speciale që do të gjykojë
luftëtarë të lartë të kohës së luftës në Kosovë duhet të
bëjë ndryshime, duke vonuar përsëri fillimin e ndjekjeve
penale.

Marija RISTIC

G

jykata Kushtetuese e Kosovës vendosi të mërkurën se nga një total prej 208 rregullash, dhjetë dispozita në Rregulloren e Procedurës dhe të Provave të Gjykatës Speciale me bazë në Hagë duhet të shqyrtohen më tej, pasi ato nuk janë në përputhje me kushtetutën
e Kosovës - që do të thotë një tjetër vonesë për fillimin e punës së saj
gjyqësore.
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Kryetarja e Gjykatës Speciale me bazë në Hagë, Ekaterina Trendafilova,
tha se një seancë e re plenare do të caktohet ku do të rishikohet grupi i
rregullave në përputhje me vendimin.
“Rishikimi i Rregullores së Procedurës dhe Provave nga ana e Gjykatës
Kushtetuese është një hap i domosdoshëm për t’u siguruar se, siç kërkohet
nga Kushtetuta e Kosovës, të zbatohen standardet më të larta të të drejtave
të njeriut nga Dhomat e Specializuara të Kosovës,” tha Trendafilova në një
deklaratë.
“Në krahasim me institucione të tjera që trajtojnë krime të ngjashme, kjo
përbën një hap inovativ përpara,” shtoi ajo.
Rregullat do të hyjnë në fuqi vetëm pasi Gjykata Kushtetuese të vendosë se
të gjitha ato janë në përputhje me kushtetutën e Kosovës.
Pasi rregullat të rishikohen, Gjykata Kushtetuese do të bëjë një tjetër
vlerësim ligjor, pas të cilit, nëse miratohen, ato do të hyjnë në fuqi Brenda
shtatë ditësh.
Sipas gjykatës, Rregullat e Procedurës dhe Provave kanë për qëllim “rritjen e drejtësisë, efikasitetit, integritetit dhe sigurisë në procedurat penale
para Dhomave të Specializuara, ndërkohë që janë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës dhe standardet më të larta të të drejtave të njeriut”.
Ato trajtojnë gjithashtu mbrojtjen e dëshmitarëve, viktimave dhe njerëz
të tjerë në rrezik për shkak të dëshmisë së tyre apo bashkëpunimit me
gjykatën e re.
Figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të akuzohen dhe të
dalin në gjyq në gjykatën e re për krime të dyshuara të kryera gjatë dhe pas
luftës me forcat serbe.
Ajo do të dëgjojë çështje të ngritura nga raporti i vitit 2014 i SITF, i cili
tha se zyrtarë të UÇK-së do të përballeshin me aktakuza për “një fushatë
persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale.
Gjykata do të përbëhet nga gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Raporti SITF u autorizua pasi Këshilli i Europës publikoi një hetim në vitin
2011, i cili hidhte dyshimet se disa zyrtarë të lartë të Kosovës, përfshirë
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edhe presidentin aktual Hashim Thaçi, ishin përgjegjës për abuzime të
ndryshme të të drejtave të njeriut.
Thaçi i ka mohuar akuzat dhe që kur u bë president në shkurt të këtij viti,
ai ka mbështetur publikisht themelimin e gjykatës së re.
Gjatë 18 viteve të fundit që kur mbaroi lufta, komuniteti ndërkombëtar ka
administruar drejtësinë në Kosovë, por rezultatet e tij kanë qenë të varfra
- më pak se 20 vendime përfundimtare në rastet e krimeve të luftës. Serbia
ka ndjekur penalisht shtatë raste që kanë lidhje me luftën në Kosovë.
Megjithatë, besohej se prokuroria e Kosovës nuk mund të trajtonte raste
të ndjeshme kundër zyrtarëve të lartë, e cila ishte edhe një nga arsyet pse
komuniteti ndërkombëtar vendosi të krijojë gjykatën e re.
Në Kosovë, gjykata shihet si e njëanshme duke qenë se do të gjykojë vetëm
ish-luftëtarë të UÇK-së – njerëz që shihen si çlirimtarë nga shumica e
popullsisë shqiptare të vendit – ndërsa në Serbi, gjykata ka mbështetje
të gjerë për shkak të shpresave se do të ndjekë penalisht krimet kundër
serbëve.
Në luftën e Kosovës u vranë rreth 13,00 vetë, kryesisht shqiptarë të
Kosovës, dhe një milion u dëbuan, ndërsa 1,666 persona janë ende në
listën e të zhdukurve.
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GJYKATA SPECIALE E
KOSOVËS MIRATON
RREGULLOREN
28 MARS 2017

Paneli i gjyqtarëve të Dhomave të Specializuara të Kosovës. Foto: Dhomat e Specializuara.

Gjykata Speciale e Kosovës me bazë në Hagë, e ngritur
për të gjykuar ish-luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës për krime lufte dhe krime paslufte, tashmë
mund të jetë operacionale në maj.

Marija RISTIC

D

y muaj pas emërimit të gjyqtarëve të saj, Dhomat e Specializuara
të Kosovës miratuan Rregullat e Procedurës dhe Provave, ajo tha
në një deklaratë të martën - një lëvizje që mund të nënkuptojë se
gjykata e re është juridikisht operacionale në më pak se dy muaj.
Rregullat e Procedurës dhe Provave kanë për qëllim “rritjen e drejtësisë,
efikasitetit, integritetit dhe sigurisë në procedurat penale para Dhomave
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të Specializuara, ndërkohë që janë në përputhje me Kushtetutën e Kosovës
dhe standardet më të larta të të drejtave të njeriut,” thuhej në deklaratë.
Ato do të trajtojnë gjithashtu mbrojtjen e dëshmitarëve, viktimave dhe
njerëz të tjerë në rrezik për shkak të dëshmisë së tyre apo bashkëpunimit
me gjykatën e re.
“Me miratimin Rregullave të Procedurës dhe të Provave në më pak se
dy muaj pas emërimit të tyre, gjyqtarët kanë treguar njohurinë e tyre të
madhe, profesionalizëm dhe angazhim kategorik kundrejt një procedure
të drejtë para Dhomave të Specializuara,” tha kryetarja e gjykatës, Ekaterina Trendafilova.
Trendafilova iu referua rregullave të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës, e
cila tani ka 30 ditë kohë për t’u dhënë atyre miratimin e saj përfundimtar.
Nëse kjo ndodh, atëherë ato do të hyjnë në fuqi pas shtatë ditëve të mëtejshme, pikë në të cilën Dhomat e Specializuara bëhen plotësisht operacionale në aspektin gjyqësor.
Gjyqtarët miratuan gjithashtu edhe dy dokumente të tjera që janë të
rëndësishme për funksionimin e gjykatës – Kodi i Etikës Gjyqësore dhe
Rregullat për Caktimin e Gjyqtarëve të Dhomave të Specializuara.
Figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të akuzohen dhe të
dalin në gjyq në gjykatën e re për krime të dyshuara të kryera gjatë dhe pas
luftës me forcat serbe.
Ajo do të dëgjojë çështje të ngritura nga raporti i vitit 2014 i SITF, i cili
tha se zyrtarë të UÇK-së do të përballeshin me aktakuza për “një fushatë
persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale.
Gjykata do të përbëhet nga gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Raporti SITF u autorizua pasi Këshilli i Europës publikoi një hetim në vitin
2011, i cili hidhte dyshimet se disa zyrtarë të lartë të Kosovës, përfshirë
edhe presidentin aktual Hashim Thaçi, ishin përgjegjës për abuzime të
ndryshme të të drejtave të njeriut.
Thaçi i ka mohuar akuzat dhe që kur u bë president në shkurt të këtij viti,
ai ka mbështetur publikisht themelimin e gjykatës së re.
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Gjatë 18 viteve të fundit që kur mbaroi lufta, komuniteti ndërkombëtar ka
administruar drejtësinë në Kosovë, por rezultatet e tij kanë qenë të varfra
- më pak se 20 vendime përfundimtare në rastet e krimeve të luftës. Serbia
ka ndjekur penalisht shtatë raste që kanë lidhje me luftën në Kosovë.
Megjithatë, besohej se prokuroria e Kosovës nuk mund të trajtonte raste
të ndjeshme kundër zyrtarëve të lartë, e cila ishte edhe një nga arsyet pse
komuniteti ndërkombëtar vendosi të krijojë gjykatën e re.
Në Kosovë, gjykata shihet si e njëanshme duke qenë se do të gjykojë vetëm
ish-luftëtarë të UÇK-së – njerëz që shihen si çlirimtarë nga shumica e
popullsisë shqiptare të vendit – ndërsa në Serbi, gjykata ka mbështetje
të gjerë për shkak të shpresave se do të ndjekë penalisht krimet kundër
serbëve.
Në luftën e Kosovës u vranë rreth 13,00 vetë, kryesisht shqiptarë të
Kosovës, dhe një milion u dëbuan, ndërsa 1,666 persona janë ende në
listën e të zhdukurve.
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THAÇI: KOSOVA “PENG E TË
KALUARËS”
01 MARS 2017

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Foto: BIRN.

Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se Komisioni i
tij i propozuar për të Vërtetën dhe Pajtimin mund të
ndihmojë në ndalimin e urrejtjes etnike, megjithatë
disa ekspertë kanë vënë në pikëpyetje arsyet e tij për
themelimin e këtij organi.

Kaltrina REXHEPI

H

ashim Thaçi tha në takimin e dytë të Këshillit të tij të propozuar
për të Vërtetën dhe Pajtimin në Prishtinë të mërkurën se e vërteta e asaj që ndodhi gjatë luftës duhet të përballet, në mënyrë që
njerëzit në Kosovë të mos mbeten peng të të kaluarës.
“Shoqëria kosovare dhe Ballkani në përgjithësi ende është peng i këtyre narrativave të vjetra edhe gjeneratat që kanë lindur pas luftës ende
i shohin moshatarët e komunitetit tjetër si armiq dhe si rrezik, jo si një
shoqëri për bashkëpunim dhe jetesë të përbashkët”, tha Thaçi në takim.
Ai këmbënguli se krimet e luftës s’mund të mbeten të fshehur.
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“Synimi i këtij komisioni do të jetë e vërteta, e vërteta shëron shoqëritë
nga hakmarrja dhe urrejtja,” tha ai.
“Brezat e rinj duhet të dinë se çka kanë bërë brezat e mëparshëm, fëmijët
të dinë se çka kanë bërë prindërit e tyre,” shtoi ai.
Analistët kanë vënë në pikëpyetje atë që mund të arrijë Komisioni për të
Vërtetën dhe Pajtimin në terma praktikë në shoqërinë e ndarë të Kosovës.
Disa kanë vënë në pikëpyetje gjithashtu kohën e lajmërimit të Thaçit, i cili
ndodhi ndërsa vazhdonin përgatitjet për paditë e para që do të ngrihen
nga Gjykata Speciale me bazë në Hagë, e cila po ngrihet për të gjykuar ishluftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime gjatë dhe pas luftës.
Flitet se Thaçi, i cili ishte lideri politik i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
gjatë luftës së viteve 1998-1999, mund të paditet. Ai mohon çdo akuzë.
Nora Ahmetaj e Qendrës për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim me
bazë në Prishtinë tha se koha mund të shihet “si një përllogaritje politike,
sesa si diçka që synon ndryshim kuptimplotë social”.
“Nëse presidenti dëshiron të ngrejë një Komision për të Vërtetën dhe
Pajtimin si pjesë e disa marrëveshjeve politike midis tij dhe komunitetit
ndërkombëtar me pretekstin e stabilitetit dhe paqes, them me besimin
më të plotë se kjo gjë është e dënuar të dështojë,” shkroi Ahmetaj në një
artikull për faqen e internetit Kosova 2.0 të martën.
Ajo tha megjithatë se nuk i kundërshtonte përpjekjet e Thaçit për të ngritur një komision, për aq kohë sa ai është vërtet një organ i pavarur.
“Ky mund të jep një hap përpara, sidomos nëse presidenti është serioz dhe
i gatshëm të vendosë peshën e tij politike pas tij,” tha ajo.
Gjykata e re Speciale do të dëgjojë rastet që dalin nga raporti i vitit 2014 i
Task Forcës Speciale Investigative të BE-së, u cili tha se zyrtarë të paidentifikuar të UÇK-së do të përballen me padi për një “fushatë persekutimi”
kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohet se ishin
bashkëpunëtorë të regjimit të Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, burgosje të paligjshme
dhe dhunë seksuale.
Raporti i Task Forcës Speciale Investigative u autorizua pasi Këshilli i Europës publikoi një hetim në vitin 2011, i cili hidhte dyshimet se disa zyrtarë
të lartë të Kosovës, përfshirë edhe Thaçin, ishin përgjegjëse për abuzime të
ndryshme të të drejtave të njeriut, gjëra të cilat ai i ka mohuar.
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ISA MUSTAFA: “GJYKATA E RE
S’DO TË NJOLLOSË LUFTËN E
KOSOVËS”
21 SHKURT 2017

Isa Mustafa. Foto: BIRN.

Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se Gjykata e
re Speciale me bazë në Hagë, e cila po ngrihet për të
gjykuar ish-luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
nuk do të dëmtojë trashëgiminë e konfliktit të viteve
1998-1999.

Perparim ISUFI

I

sa Mustafa tha për në një intervistë për BIRN se paditë dhe ndjekjet
penale të ish-luftëtarëve të UÇK-së nga ana e Dhomave të reja të Specializuara në Hagë nuk do të dëmtojnë integritetin e luftës së rebelëve
shqiptarë të Kosovës kundër forcave serbe.
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“Jam i bindur se Kosova i ka plotësuar detyrimet e saj për të themeluar
gjykatën e re dhe do ta kalojë me sukses këtë proces, gjatë të cilit unë pres
që lufta jonë çlirimtare të konfirmohet si e drejtë,” tha Mustafa.
“Gjykata do të trajtojë raste individuale dhe nuk do të njollosë në asnjë
mënyrë luftën e një populli që mbrojti shtëpitë e tyre në luftën e tyre për
liri dhe pavarësi,” shtoi ai.
Gjykata u krijua nën presionin e BE-së dhe SHBA-së për shkak se gjykatat
e Kosovës mendohej se s’janë në gjendje ose nuk kanë dëshirë të ndjekin
penalisht çështjet më të ndjeshme dhe të nivelit të lartë.
Figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës priten të akuzohen për
krime të dyshuara lufte gjatë dhe pas luftës me forcat serbe, edhe pse paditë e para janë ende pezull.
Gjykata e re do të dëgjojë çështje që vijnë nga një raport i Task Forcës Speciale Investigative të BE-së në vitin 2014, i cili tha se luftëtarë të papërcaktuar të UÇK-së do të përballeshin me padi për një “fushatë persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se
ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, ndalime të paligjshme dhe dhunë
seksuale.
Raporti Task Forcës Speciale Investigative të BE-së u autorizua pasi
Këshilli i Europës publikoi një hetim në vitin 2011, i cili hidhte dyshimet se
disa zyrtarë të lartë të Kosovës, përfshirë edhe presidentin aktual Hashim
Thaçi, ishin përgjegjës për abuzime të ndryshme të të drejtave të njeriut.
Lexoni këtu intervistën e plotë me Mustafën.
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BE EMËRON 19 GJYQTARË
PËR GJYKATËN SPECIALE TË
KOSOVËS
07 SHKURT 2017

Bashkimi Europian emëroi 19 gjyqtarë që do të punojnë
në Gjykatën e re Speciale të Kosovës me bazë në
Hagë, e ngritur për të gjykuar ish-anëtarë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës për krime lufte gjatë viteve 1990.

Marija RISTIC

B

ashkimi Europian të martën shpalli listën e gjyqtarëve - shumica
e tyre nga vendet europiane, me dy nga Shtetet e Bashkuara dhe
Kanadaja – ndërsa gjykata e re e Kosovës iu afrua edhe një hap më
pranë bërjes së saj totalisht funksionale.
“E mirëpres emërimin e këtyre avokatëve tepër të kualifikuar, secili prej
të cilëve – pa asnjë dyshim – do të kontribuojë shumë që mandati ynë të
garantojë një proces të drejtë dhe efikas,” tha në një konferencë për shtyp
Ekaterina Trendafilova, kryetarja e Dhomave Specializuara.
“ Hapi i ardhshëm është seanca e parë plenare që do ta thërras së shpejti
dhe gjatë së cilës do të miratohet Rregullorja e Procedurës dhe e Provave e
Dhomave të Specializuara, që rregullon kryerjen e procedurave gjyqësore
para Dhomave të Specializuara,” shtoi ajo.
Trendafilova është e vetmja gjyqtare e përhershme në Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar, që janë pjesë e sistemit
gjyqësor të Kosovës, por do të veprojnë në mënyrë të pavarur, kanë staf
ndërkombëtar dhe baza e të cilave do të jetë në Hagë.
Të gjithë gjyqtarët e tjerë të emëruar do të jenë të pranishëm kur të kërkohet nga Trendafilova.
Gjyqtarët e sapoemëruar:
1. Keith Raynor (nënkryetar), Mbretëria e Bashkuar
2. Roland Dekkers (Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese), Holandë
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3. Anne Power-Forde (Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese), Irlandë
4. Vidar Stensland (Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese), Norvegji
5. Antonio Balsamo (Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese,
gjykatës zëvendësues), Itali
6. Kai Ambos, Gjermani
7. Christoph Barthe, Gjermani
8. Michael Bohlander, Gjermani
9. Emilio Gatti, Itali
10. Nicolas Guillou, Francë
11. Thomas Laker, Gjermani
12. Guénawl Mettraux, Zvicër
13. Vladimir Mikula, Republika Çeke
14. Andres Parmas, Estoni
15. Michèle Picard, Francë
16. Kenneth Roberts, Kanada
17. Charles Smith III, Shtetet e Bashkuara të Amerikës
18. Mappie Veldt-Foglia, Holande
19. Christine van der Wyngaert, Belgjikë
“Marrëveshja e vendit mikpritës” midis Holandës dhe Kosovës, e cila siguron bazën ligjore që Dhomat e Specializuara të kryejnë procedura penale
në Holandë, hyri gjithashtu në fuqi këtë muaj.
Figura të larta të UÇK-së pritet të akuzohen për krime të dyshuara se janë
kryer gjatë dhe pas luftës me forcat serbe, edhe pse aktakuzat e para priten
ende.
Gjykata e re do të dëgjojë çështje që vijnë nga një raport i Task Forcës Speciale Investigative të BE-së në vitin 2014, i cili tha se luftëtarë të papërcaktuar të UÇK-së do të përballeshin me padi për një “fushatë perseku-
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timi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se
ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, ndalime të paligjshme dhe dhunë
seksuale.
Raporti Task Forcës Speciale Investigative të BE-së u autorizua pasi
Këshilli i Europës publikoi një hetim në vitin 2011, i cili hidhte dyshimet se
disa zyrtarë të lartë të Kosovës, përfshirë edhe presidentin aktual Hashim
Thaçi, ishin përgjegjës për abuzime të ndryshme të të drejtave të njeriut.
Thaçi i ka mohuar akuzat dhe që kur u bë president në shkurt të këtij viti,
ai ka mbështetur publikisht themelimin e gjykatës së re.
Gjatë 17 viteve të fundit që kur mbaroi lufta, komuniteti ndërkombëtar ka
administruar drejtësinë në Kosovë, por rezultatet e tij kanë qenë të varfra
- më pak se 20 vendime përfundimtare në rastet e krimeve të luftës. Serbia
ka ndjekur penalisht shtatë raste që kanë lidhje me luftën në Kosovë.
Megjithatë, besohej se prokuroria e Kosovës nuk mund të trajtonte raste
të ndjeshme kundër zyrtarëve të lartë, e cila ishte edhe një nga arsyet pse
komuniteti ndërkombëtar vendosi të krijojë gjykatën e re.
Në Kosovën, gjykata shihet si e njëanshme duke qenë se do të gjykojë
vetëm ish-luftëtarë të UÇK-së – njerëz që shihen si çlirimtarë nga shumica e popullsisë shqiptare të vendit – ndërsa në Serbi, gjykata ka mbështetje të gjerë për shkak të shpresave se do të ndjekë penalisht krimet kundër
serbëve.
Në luftën e Kosovës u vranë rreth 13,000 vetë, kryesisht shqiptarë të
Kosovës, dhe një milion u dëbuan, ndërsa 1,666 persona janë ende në
listën e të zhdukurve.
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GJYKATA SPECIALE
E KOSOVËS EMËRON
KRYETAREN E PARË
14 DHJETOR 2016

Ekaterina Trendafilova. Foto: Gjykata Penale Ndërkombëtare.

Ish-gjyqtarja e Gjykatës Penale Ndërkombëtare
Ekaterina Trendafilova është emëruar kryetare e
Gjykatës së re Speciale me bazë në Hagë, e ngritur
për të gjykuar ish-luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës.

Marija RISTIC

E

katerina Trendafilova, një avokate bullgare dhe akademike që ka
qenë gjyqtare në Gjykatën Penale Ndërkombëtare nga viti 2009 deri
në vitin 2015, u emërua të mërkurën si kryetare e Dhomave Speciale
të Kosovës, gjykata e re me bazë në Hagë që do të ndjekë penalisht ishluftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krimet e kryera gjatë dhe
pas luftës së viteve 1990.
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Trendafilova tha në një deklaratë se ajo u ndje “e privilegjuar” që ishte
emëruar për atë post.
“E njoh përgjegjësinë e madhe dhe do të sigurohem që Dhomat Speciale të
zbatojnë praktikat më të mira gjyqësore dhe të japin drejtësi të saktë dhe
të paanshme për ata që nxirren para saj, si edhe për viktimat e krimeve që
dyshohet se kryen,” tha ajo.
“Synoj ta përmbush këtë mision në mënyrë të pavarur, me vendosmëri,
energji dhe me më të mirën e aftësive të mia. Është tepër e rëndësishme
që të vëmë në zbatim mandatin tonë në mënyrë efikase, profesionale dhe
të sigurt,” shtoi ajo.
Trendafilova, të cilës i është dhënë një mandat katër vjeçar për këtë detyrë
që do të nisë në janar, do të jetë përgjegjëse për administratën gjyqësore
të Dhomave Speciale dhe do të shërbejë gjithashtu si kryetare në panelin e
saj të gjykatës së lartë.
Në Gjykatën Penale Ndërkombëtare, Trendafilova ishte kryetare e grupit
para-gjyqësor në çështjet nga Uganda, Republika e Afrikës Qendrore, Kenia, Republika Demokratike e Kongos, Sudani, Bregu i Fildishtë dhe Mali.
Nga janari, “marrëveshja e vendit mikpritës” midis Holandës dhe Kosovës,
e cila siguron bazën ligjore që Dhomat Speciale të kryejnë procedura penale në Holandë, do të hyjë në fuqi.
Figura të larta të UÇK-së pritet të ndiqen penalisht për krime të dyshuara
se janë kryer gjatë dhe pas luftës me forcat serbe, edhe pse aktakuzat e
para priten ende.
Gjykata e re do të dëgjojë çështje që vijnë nga një raport i Task Forcës Speciale Investigative të BE-së në vitin 2014, i cili tha se luftëtarë të papërcaktuar të UÇK-së do të përballeshin me padi për një “fushatë persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se
ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, ndalime të paligjshme dhe dhunë
seksuale.
Gjykata do të ketë staf ndërkombëtar, por do të veprojë sipas ligjit të
Kosovës.
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SERBIA SHPRESON QË
GJYKATA SPECIALE E
KOSOVËS TË SIGUROJË
DËNIME
11 NËNTOR 2016

Kryeprokurori David Schwendiman takon ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Daçiç. Foto: mfa.
gov.rs

Kryeministri serb tha se ai shpreson se prokurori i ri
special që do të merret me krimet e pretenduara të
kryera nga luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
do të jetë në gjendje të sigurojë dënime.

Marija RISTIC

K

ryeministri serb Aleksandër Vuçiç tha të premten pas takimit me
David Schwendiman, kryeprokurori i ri i gjykatës me bazë në Hagë,
se ai shpreson se do të ketë hetime të pavarura dhe të paanshme në
krimet e kryera ndaj serbëve në Kosovë gjatë luftës.
Vuçiç “shprehu mbështetjen e qeverisë së Serbisë për punën e Gjykatës
Speciale dhe Zyrës së Prokurorit Special, me pritshmëritë se ajo do të nd-
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jekë penalisht personat përgjegjës për krime lufte në Kosovë dhe Metohi,
të kryera kundër serbëve, por edhe gjithashtu kundër shtetasve të tjerë,”
sipas një deklarate të lëshuar nga qeveria.
Schwendiman, kryeprokurori në Zyrën e sapokrijuar të Prokurorit Special,
e ngritur në Hagë për të ndjekur penalisht krimet e kryera nga luftëtarë të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga viti 1998 deri në vitin 2000, përfundoi
vizitën e tij të parë zyrtare në Kosovë dhe Serbi të premten.
Në Beograd, Schwendiman takoi edhe ministrin e jashtëm të Serbisë Ivica Daçiç, ministrin e brendshëm Nebojsa Stefanoviç, ministren e drejtësisë Nela Kuburoviç, ministrin e mbrojtjes Zoran Djordjeviç, përfaqësues
të Prokurorisë së Serbisë për krimet e Luftës dhe anëtarë të komunitetit
diplomatik.
Në takimet, sipas një deklarate nga zyra e Schwendiman, prokurori “theksoi pavarësinë e tij dhe theksoi se ai do të udhëhiqet në kryerjen e mandatit të tij vetëm nga fakte dhe ligji dhe do ta bëjë punën e tij pa frikë apo
favorizime”.
“Ai u angazhua të udhëheqë një proces që është i ligjshëm dhe perceptohet
si legjitim nga të gjithë ata që preken nga puna e prokurorisë,” vazhdonte
deklarata.
Ministri i jashtëm Daçiç shprehu kënaqësi që më në fund krimet e dyshuara do të hetohen.
Daçiç tha se ngritja e gjykatës se re “ishte një përmbushje e kërkesave
të Republikës së Serbisë për të ndjekur penalisht krimet e kryera kundër
serbëve gjatë konfliktit në ish-Jugosllavi”.
Qeveria serbe u zotua të garantonte të gjithë mbështetjen logjistike dhe
ligjore për prokurorinë speciale, përfshirë ngritjen e një zyre koordinimi
në Beograd.
Para se të mbërrinte në Beograd, Schwendiman vizitoi gjithashtu Prishtinën, ku ai takoi kryeministrin Isa Mustafa, ministren e drejtësisë Dhurata Hoxha, kryeprokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi dhe përfaqësues të
komunitetit ndërkombëtar.
Schwendiman, i cili u emërua në shtator si Prokurori Special (kryeprokuror) i Zyrës së re së Prokurorisë Speciale të Kosovës (SPO), më parë
drejtonte Task Forcën Speciale Hulumtuese të BE-së (SITF), e cila heton
krimet e dyshuara se janë kryer nga luftëtarët e UÇK-së.
Ky nuk është emërimi i parë në Ballkan për Schwendiman, i cili ka punuar
si prokuror ndërkombëtar në Bosnjë e Hercegovinë nga viti 2006 deri në
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vitin 2009, dhe ka kryesuar departamentin special për krimet e luftës në
prokurorinë boshnjake gjatë dy viteve të fundit që ai ishte në vend.
Gjykata speciale do të ngrihet në Holandë dhe disa figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të akuzohen për krime të dyshuara të
kryera gjatë dhe pas luftës me forcat serbe.
Ajo do të dëgjojë çështje të ngritura nga raporti i vitit 2014 i SITF, i cili
tha se zyrtarë të UÇK-së do të përballeshin me aktakuza për “një fushatë
persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale.
Burime të afërta me gjykatën thanë për BIRN se paditë e para mund të
priten në fund të vitit 2016 ose në fillim të vitit 2017.
Gjykata do të përbëhet nga gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Negociatat për të ngritur gjykatën zgjatën nga viti 2011 deri në 2015.
Raporti SITF u autorizua pasi Këshilli i Europës publikoi një hetim në vitin
2011, i cili hidhte dyshimet se disa zyrtarë të lartë të Kosovës, përfshirë
edhe presidentin aktual Hashim Thaçi, ishin përgjegjës për abuzime të
ndryshme të të drejtave të njeriut.
Thaçi i ka mohuar akuzat dhe që kur u bë president në shkurt të këtij viti,
ai ka mbështetur publikisht themelimin e gjykatës së re.
Gjatë 17 viteve të fundit që kur mbaroi lufta, komuniteti ndërkombëtar ka
administruar drejtësinë në Kosovë, por rezultatet e tij kanë qenë të varfra
- më pak se 20 vendime përfundimtare në rastet e krimeve të luftës. Serbia
ka ndjekur penalisht shtatë raste që kanë lidhje me luftën në Kosovë.
Megjithatë, besohej se prokuroria e Kosovës nuk mund të trajtonte raste
të ndjeshme kundër zyrtarëve të lartë, e cila ishte edhe një nga arsyet pse
komuniteti ndërkombëtar vendosi të krijojë gjykatën e re.
Në Kosovën, gjykata shihet si e njëanshme duke qenë se do të gjykojë
vetëm ish-luftëtarë të UÇK-së – njerëz që shihen si çlirimtarë nga shumica e popullsisë shqiptare të vendit – ndërsa në Serbi, gjykata ka mbështetje të gjerë për shkak të shpresave se do të ndjekë penalisht krimet kundër
serbëve.
Në luftën e Kosovës u vranë rreth 13,00 vetë, kryesisht shqiptarë të
Kosovës, dhe një milion u dëbuan, ndërsa 1,666 persona janë ende në
listën e të zhdukurve.
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PROKURORI SPECIAL I
KOSOVËS DO TË VIZITOJË
PRISHTINËN DHE
BEOGRADIN
07 NËNTOR 2016

David Schwendiman, kryeprokurori i Gjykatës Speciale
që do të gjykojë ish-anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës për krime të kryera gjatë viteve 1990, do të
bëjë vizitën e tij të parë zyrtare në Serbi dhe Kosovë
këtë javë.

Marija RISTIC

D

avid Schwendiman, kryeprokurori i Zyrës së Prokurorit Special të
sapo themeluar, e ngritur në Hagë për të ndjekur penalisht krimet
e kryera nga luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës nga viti
1998 deri në vitin 2000, do të bëjë vizitën e tij të parë zyrtare në Prishtinë
dhe Beograd nga e hëna deri të premten.
Schwendiman “do të theksojë vendosmërinë e tij për të përmbushur mandatin e tij fuqishëm dhe në mënyrë të pavarur dhe të rikonfirmojë angazhimin e bashkëbiseduesve të tij në këtë proces” sipas një deklarate nga
zyra e tij.

“Ai nuk do të diskutojë ndonjë detaj specifik në lidhje me thelbin e hetimit,” vazhdonte deklarata.
Në të dy vendet, Schwendiman do të takohet me përfaqësues të qeverisë,
zyrës së prokurorisë dhe të komunitetit ndërkombëtar.
Schwendiman, i cili u emërua në shtator si Prokurori Special (kryeprokuror) i Zyrës së re së Prokurorisë Speciale të Kosovës (SPO), më parë
drejtonte Task Forcën Speciale Hulumtuese të BE-së (SITF), e cila heton
krimet e dyshuara se janë kryer nga luftëtarët e UÇK-së.
Ky nuk është emërimi i parë në Ballkan për Schwendiman, i cili ka punuar
si prokuror ndërkombëtar në Bosnjë e Hercegovinë nga viti 2006 deri në
vitin 2009, dhe ka kryesuar departamentin special për krimet e luftës në
prokurorinë boshnjake gjatë dy viteve të fundit që ai ishte në vend.
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Gjykata speciale do të ngrihet në Holandë dhe disa figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të akuzohen për krime të dyshuara të
kryera gjatë dhe pas luftës me forcat serbe.
Ajo do të dëgjojë çështje të ngritura nga raporti i vitit 2014 i SITF, i cili
tha se zyrtarë të UÇK-së do të përballeshin me aktakuza për “një fushatë
persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale.
Burime të afërta me gjykatën thanë për BIRN se paditë e para mund të
priten në fund të vitit 2016 ose në fillim të vitit 2017.
Gjykata do të përbëhet nga gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Negociatat për të ngritur gjykatën zgjatën nga viti 2011 deri në 2015.
Raporti SITF u autorizua pasi Këshilli i Europës publikoi një hetim në vitin
2011, i cili hidhte dyshimet se disa zyrtarë të lartë të Kosovës, përfshirë
edhe presidentin aktual Hashim Thaçi, ishin përgjegjës për abuzime të
ndryshme të të drejtave të njeriut.
Thaçi i ka mohuar akuzat dhe që kur u bë president në shkurt të këtij viti,
ai ka mbështetur publikisht themelimin e gjykatës së re.
Gjatë 17 viteve të fundit që kur mbaroi lufta, komuniteti ndërkombëtar ka
administruar drejtësinë në Kosovë, por rezultatet e tij kanë qenë të varfra
- më pak se 20 vendime përfundimtare në rastet e krimeve të luftës. Serbia
ka ndjekur penalisht shtatë raste që kanë lidhje me luftën në Kosovë.
Megjithatë, besohej se prokuroria e Kosovës nuk mund të trajtonte raste
të ndjeshme kundër zyrtarëve të lartë, e cila ishte edhe një nga arsyet pse
komuniteti ndërkombëtar vendosi të krijojë gjykatën e re.
Në Kosovën, gjykata shihet si e njëanshme duke qenë se do të gjykojë
vetëm ish-luftëtarë të UÇK-së – njerëz që shihen si çlirimtarë nga shumica e popullsisë shqiptare të vendit – ndërsa në Serbi, gjykata ka mbështetje të gjerë për shkak të shpresave se do të ndjekë penalisht krimet kundër
serbëve.
Në luftën e Kosovës u vranë rreth 13,00 vetë, kryesisht shqiptarë të
Kosovës, dhe një milion u dëbuan, ndërsa 1,666 persona janë ende në
listën e të zhdukurve.
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KOSOVA DO TA ÇOJË NË
BRUKSEL ÇËSHTJEN E
PERSONAVE TË ZHDUKUR
04 NËNTOR 2016

Thaçi (nëqe qendër) gjatë takimit me të afërmit e serbë të Kosovës të zhdukur gjatë konfliktit.
Foto: Presidenca e Kosovës.

Në takimin e parë me familjet e serbëve të Kosovës
që u zhdukën si rezultat i luftës, presidenti i Kosovës
Hashim Thaçi u zotua ta trajtojë çështjen e personave
të zhdukur gjatë bisedimeve me Beogradin në Bruksel.

Marija RISTIC

H

ashim Thaçi tha të enjten se çështja e personave të zhdukur - si
shqiptarë dhe serbë të Kosovës - duhet të shndërrohet në një nga
temat kryesore në dialogun e vazhdueshëm të ndërmjetësuar nga
BE-ja të Prishtinës për të normalizuar marrëdhëniet me Beogradin.
Thaçi bëri komentet e tij në takimin e parë me përfaqësuesit e familjeve të
të zhdukurve serbë të Kosovës.
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“Fati i të gjithë personave të zhdukur, pavarësisht nga përkatësia e
tyre etnike, duhet të sqarohet sa më shpejt që është e mundur. Ky është
gjithashtu një parakusht për drejtësi dhe pajtim të sinqertë midis popujve,” shtoi ai.
“Kjo çështje duhet të hapet në Bruksel si edhe në dialogun midis Kosovës
dhe Serbisë, se të gjitha instancat dhe të gjitha institucionet duhet të
punojnë për të zgjidhur dhe për të mbyllur këtë dhimbje dhe këtë vuajtje
sa më shpejt që është e mundur,” shtoi ai.
Aktualisht, 1,666 persona janë të regjistruar si të zhdukur - si serbë dhe
shqiptarë - por çështja nuk ka qenë ende në tryezë gjatë dialogut në Bruksel që synon të zgjidhë mosmarrëveshjet mes dy vendeve.
Që kur mori presidencën në shkurt të këtij viti, Thaçi ka bërë një sërë
lëvizjesh të para si përpjekje për pajtim me komunitetin serb në Kosovë, i
cili ende e percepton atë si fajtorin kryesor për dëbimet dhe vrasjet e serbëve pas përfundimit të luftës në vitin 1999.
Midis veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ai konsiderohet ende
si një nga liderët kyç politikë që siguroi pavarësinë e Kosovës pas luftës.
Thaçi ka bërë disa premtime për të gjetur dhe ndjekur penalisht ata që
vranë serbët e Kosovës.
Ai ka vizituar gjithashtu edhe disa përkujtimore të atyre që u vranë, një
lëvizje që nga shumë analistë në Prishtinë është parë si një përpjekje për të
përmirësuar imazhin e tij para krijimit të Gjykatës së re Speciale e cila do
të gjykojë ish-zyrtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime të kryera
gjatë dhe pas konfliktit të viteve 1998-1999.
Një raport i vitit 2011 i Këshillit të Europës ka ngritur akuzat se Thaçi,
ish-lideri i UÇK-së, ishte një nga organizatorët kryesorë të aktiviteteve
kriminale në Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës gjatë dhe pas luftës.
Akuzat e bëra në raport çuan në ngritjen e Gjykatës së re Speciale, por
Thaçi ka mohuar gjithmonë të ketë lidhje me krimet dhe ka mbështetur
publikisht përpjekjet për të ndjekur penalisht personat përgjegjës.
Gjykata e re pritet të jetë funksionale deri në fund të vitit, ndërkohë që
BIRN ka mësuar se paditë e para mund të priten në fund të vitit 2016 ose
në fillim të vitit 2017.
Gjykata do të përbëhet nga gjyqtarë dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të veprojë sipas ligjeve të Kosovës.
Shumë besojnë se politikanët më të lartë të Kosovës do të përfundojë në
bankën e të akuzuarve, përfshirë edhe Thaçin.
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PRESIDENTI I KOSOVËS I BËN
THIRRJE PROKURORËVE TË
HETOJNË KRIMET E LUFTËS
10 TETOR 2016

Hashim Thaçi. Foto: BIRN.

Presidenti Hashim Thaçi i dërgoi letra prokurorëve të
Kosovës duke u bërë thirrje atyre të marrin masa për
zgjidhjen e një sërë krimesh kundër shqiptarëve etnikë
dhe serbëve gjatë dhe pas luftës në vitin 1999.

Die MORINA, Taulant OSMANI

T

haçi tha në një konferencë për shtyp të hënën se i kishte dërguar
katër letra për krimet e pazgjidhura kundër shqiptarëve dhe serbëve të Kosovës kreut të prokurorisë së shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe tha se pret që ata të ndërmarrin veprime.
Në letrën e parë, Thaçi tha se i kërkoi prokurorëve të hetojnë krimet e
kryera nga forcat serbe në Prekaz, Reçak, Izbicë, Likoshan, Lubeniq,
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Grashticë, si edhe rastet e tjera të vrasjeve të shqiptarëve etnikë në Kosovë
nga serbët.
Në letrën e dytë, ai tha se kërkoi që vrasjet dhe krimet e tjera të kryera pas luftës të hetohen, siç është rasti i vëllezërve Bytyqi, tre shqiptaro-amerikanët që u vranë në Serbi, përpjekja për vrasjen e ish-presidentit
të Kosovës Ibrahim Rugova në vitin 2005, vrasjet e serbëve në Grackë,
Gorazhdec dhe për një autobus që u sulmua në afërsi të Podujevës ndërsa
udhëtonte për në Nish në Serbi në vitin 2001, kur 12 vetë u vranë dhe më
shumë se 40 u lënduan.
Në letrën e tretë, Thaçi bëri thirrje për hetime të përdhunimeve të grave në
Kosovë nga forcat serbe.
“Kjo plagë lufte u mbajt në mënyrë të padrejtë e heshtur për shumë kohë
dhe falë guximit të viktimave, tani ne kemi fakte për këto krime. Qytetarët
e Kosovës, viktimat dhe shoqëria kanë nevojë për drejtësi,” tha Thaçi.
Në letrën e katërt, ai kërkoi hetime për shkatërrimin e monumenteve të
kulturës gjatë dhe pas luftës.
“Zgjidhja e këtyre çështjeve kriminale do të forconte besimin e qytetarëve
dhe partnerëve ndërkombëtarë në institucionet gjyqësore të Kosovës,” tha
ai.
Ai shpjegoi se i dërgoi letrat tani sepse institucioneve vendore të drejtësisë
kanë marrë përsipër ndjekjen penale të krimeve të tilla nga EULEX-i.
“Arsyeja është se nga qershori 2016, pothuajse të gjitha kompetencat
ekzekutive janë transferuar nga EULEX-i tek institucionet vendose. Unë
jam presidenti i vendit dhe po i drejtohem në mënyrë të drejtpërdrejtë
institucioneve,” tha ai.
Lëvizja e Thaçit vjen para themelimit të një gjykate speciale me bazë në
Hagë, e cila do të gjykojë ish-luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
për krime të kryera gjatë dhe pas luftës.
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PROKURORI I GJYKATËS
SPECIALE TË KOSOVËS
PREMTON HETIME “TË
GUXIMSHME”
15 SHTATOR 2016

Kryeprokurori i Gjykatës se re Speciale, të ngritur për të
gjykuar ish-luftëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
për krime të kryera gjatë dhe pas luftës, premtoi se do
t’i kryejë hetimet e tij pa frikë dhe në mënyrë të pavarur.

Iva VUKUSIC

D

avid Schwendiman, kryeprokurori në Gjykatën e re Speciale me
bazë në Hagë që do të gjykojë ish-luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës për krime të kryera gjatë dhe pas luftës së viteve 19981999 tha të enjten se ai do të ndjekë i vendosur faktet dhe s’do të ndikohet
nga presionet e jashtme.
“Kam ndërmend ta bëj këtë punë siç i kam bërë gjithmonë gjërat në të
kaluarën. Në mënyrë të drejtë, i vendosur dhe pa frikë apo favorizime,”
tha Schwendiman në konferencën e parë për shtyp të Dhomat Speciale dhe
Zyra e Prokurorit Special të Kosovës në Hagë.
Schwendiman këmbënguli gjithashtu se ai është krejtësisht i pavarur,
“Unë s’marr udhëzime nga askush,” tha ai.
Ai tha se do t’i kryejë hetimet tij “bazuar vetëm në faktet që ne kemi dhe
do të vazhdoj të mbledh dhe bazuar në interpretimin tonë më të mirë të
ligjit” dhe nuk do të ndikohet nga mendimet politike apo diplomatike.
Ka pasur spekulime se ndër persona nën hetim mund të përfshihen edhe
disa figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që tani janë politikanë
të lartë, por Schwendiman tha se nuk do të komentonte mbi aktakuzat, të
dyshuarit e mundshëm dhe akuza specifike.
Ai tha se një spekulim i tillë nuk i shërben “ndonjë qëllim legjitim”.
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Gjykata e re do të dëgjojë çështje të ngritura nga një raport i Task Forcës
Speciale Investigative të BE-së, (SITF), i cili tha se zyrtarë të UÇK-së do të
përballeshin me aktakuza për “një fushatë persekutimi” kundër serbëve,
romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me
regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale të kryera midis janarit 1998 dhe fundit të vitit 2000.
Në konferencën për shtyp u tha se “aktiviteti gjyqësor” në gjykatë pritet të
fillojë në gjysmën e parë të vitit 2017.
Megjithatë, që gjykata të jetë plotësisht funksionale, ajo ka ende nevojë
për miratimin përfundimtar nga parlamenti në Holandë.
Programi i mbrojtjes së dëshmitarëve ishte një nga temat kryesore që u
trajtuan në konferencën për shtyp, në dritën e sfidave me të cilat përballen prokurorët në çështjet që kanë lidhje me UÇK-në në Gjykatën Penale
Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë, kur kanosja e dëshmitarëve është
cituar si një pengesë e madhe.
Schwendiman tha se ai nuk mund të jepte ndonjë informacion për dëshmitarët në gjykatën e re për sigurinë e tyre.
“Nuk do të diskutoj apo jap ndonjë informacion për dëshmitarët tanë. As
nuk do të diskutoj mjetet dhe metodat tona për mbrojtën e atyre që janë të
brishtë për shkak të rolit të tyre në hetimet tona,” tha ai.
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PROKURORI AMERIKAN
EMËROHET KRYEPROKUROR
I GJYKATËS SPECIALE TË
KOSOVËS
05 SHTATOR 2016

David Schwendiman. Foto: Qeveria amerikane.

Prokurori amerikan David Schwendiman është emëruar
kryeprokuror i Gjykatës së re Speciale me bazë në
Hagë, e cila pritet të gjykojë ish-luftëtarë të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës.

Marija RISTIC

D

avid Schwendiman, i cili deri më tani ka shërbyer si kryeprokuror
i Task Forcës Speciale Investigative të BE-së, (SITF), e cila hetoi
krimet e dyshuara se janë kryer nga luftëtarët e UÇK-së, u emërua
ditën e hënë si kryeprokuror i Zyrës së Prokurorit Special të Kosovës (SPO).
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Emërimi i tij shënon kalimin zyrtar të SITF në SPO dhe Schwendiman tha
se ky ishte një tjetër hap drejt ngritjes dhe funksionimit të institucionit
të ri.
“Prokurori Special dhe SPO do të vazhdojnë të kryejnë hetimin e nisur
nga SITF dhe ne do të vazhdojmë përgatitjet tona për fazën e ardhshme të
punës tonë,” tha ai në një deklaratë.
“Mezi pres të takoj njerëzve në rajon dhe të takohem me mediat, kur të
jetë e përshtatshme, në javët dhe muajt e ardhshëm,” shtoi ai.
Ky nuk është emërimi i parë në Ballkan për Schwendiman, i cili ka punuar
si prokuror ndërkombëtar në Bosnjë e Hercegovinë nga viti 2006 deri në
vitin 2009, dhe ka kryesuar departamentin special për krimet e luftës në
prokurorinë boshnjake gjatë dy viteve të fundit që ai ishte në vend.
Gjykata speciale do të ngrihet në Holandë dhe disa figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës pritet të akuzohen për krime të dyshuara të
kryera gjatë dhe pas luftës së viteve 1998-1999 me forcat serbe.
Ajo do të dëgjojë çështje të ngritura nga raporti i fundit i SITF, i cili tha se
zyrtarë të UÇK-së do të përballeshin me aktakuza për “një fushatë persekutimi” kundër serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se
ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Krimet e dyshuara përfshijnë vrasje, rrëmbime, ndalime të paligjshme dhe
dhunë seksuale.
Dhomat Speciale dhe Zyra e Prokurorit Special, siç do të quhet gjykata e re
e krimeve të luftës në Kosovë, janë një hap më pranë krijimit të plotë pasi
Këshilli Europian miratoi këtë qershor buxhetin një vjeçar për të.
Këshilli i BE-së vendosi mënjanë 29.1 milionë euro për të mbështetur
Dhomat Speciale dhe Zyrën e Prokurorit Special, të cilat do të zgjasin deri
më 14 qershor 2017.
Megjithatë, që gjykata të jetë plotësisht funksionale, ajo ka ende nevojë
për miratimin përfundimtar nga parlamenti në Holandë, ku do të jetë edhe
baza e saj.
Qeveritë e Kosovës dhe ajo e Holandës nënshkruan një marrëveshje në
janar për ngritjen në Hagë të të Dhomave Speciale dhe Zyrës së Prokurorit
Special.
Megjithatë, para se ajo të fillojë punë, deputetët holandezë duhet të ratifikojnë vendimin dhe nuk është ende e qartë se kur kjo çështje do të jetë
në axhendën e parlamentit holandez.
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BE-ja pret që ajo të miratohet deri në fund të vitit 2016. Parlamenti holandez duhet ende të sqarojë kohën.
Gjykata do të gjykojë ish-luftëtarë të pavarësisë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, UÇK, për krime lufte që dyshohet se janë kryer nga viti 1998 deri
në vitin 2000.
Burime të afërta me gjykatën thanë për BIRN se paditë e para mund të
priten në fund të vitit 2016 ose në fillim të vitit 2017.
Gjykata do të përbëhet nga gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Baza e saj do të jetë në ish-ndërtesën e Europolit në Hagë.
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PARATË E BE-SË SJELLIN MË
PRANË GJYKATËN SPECIALE
TË KOSOVËS
15 QERSHOR 2016

Gjykata do të vendoset ne ish-ndërtesën e Europolit. Foto: Europol

Miratimi i një buxheti një-vjeçar për Gjykatën Speciale
e sjell gjykatën e krimeve të luftës në Hagë një hap më
pranë fillimit të punës së saj.

Marija RISTIC

D

homat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar, siç do
të quhet gjykata e re e Kosovës për krime lufte, janë një hap më
pranë krijimit të plotë, pasi Këshilli i Europës miratoi një buxhet
një vjeçar për dhomat.
Këshilli i BE-së të martën tha se kishte vendosur mënjanë 29.1 milionë
euro për të mbështetur Dhomat Speciale dhe Zyrën e Prokurorit Special, të
cilat do të zgjasin deri më 14 qershor 2017.
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Megjithatë, që gjykata të jetë plotësisht funksionale, ajo ka ende nevojë
për miratimin përfundimtar nga parlamenti në Holandë, ku do të jetë edhe
baza e saj.
Qeveritë e Kosovës dhe ajo e Holandës nënshkruan një marrëveshje në
janar për ngritjen në Hagë të të dhomave speciale dhe zyrës së prokurorit.
Megjithatë, para se ajo të fillojë punë, deputetët holandezë duhet të ratifikojnë vendimin dhe nuk është ende e qartë se kur kjo çështje do të jetë
në axhendën e parlamentit holandez.
BE-ja pret që ajo të miratohet deri në fund të vitit 2016. Parlamenti holandez duhet ende të sqarojë kohën.
Gjykata do të gjykojë ish-luftëtarë të pavarësisë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, luftëtarë të UÇK-së për krime lufte që dyshohet se janë kryer nga
viti 1998 deri në vitin 2000.
Burime të afërta me gjykatën thanë për BIRN se paditë e para mund të
priten në fund të vitit 2016 ose në fillim të vitit 2017.
Gjykata do të përbëhet nga gjykatës dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Baza e saj do të jetë në ish-ndërtesën e Europolit në Hagë, e cila sipas
burimeve të BIRN, po modifikohet në mënyrë që të mund të realizohen
seancat gjyqësore.
Pritet që politikanë të lartë të Kosovës të përfundojnë në bankën e të pandehurve, përfshirë presidenti Hashim Thaçi, ish-kreu politik i UÇK-së.
Një raport i vitit 2011 nga Këshilli i Europës ngriti akuza serioze kriminale
kundër Thaçit, i cili i mohoi kategorikisht ato.
Gjykata u themelua pasi Task Forca Speciale Investiguese e BE-së kreu
një hetim trevjeçar për pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës se
anëtarë të UÇK-së kryen një sërë krimesh midis vitit 1998 dhe 2000.
Raporti nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty pohoi se këto
krime përfshinin rrëmbime, torturim dhe trafik organesh.
Si rezultat i hetimeve, grupi i punës i BE-së tha se ishte në gjendje të padiste të dyshuar të nivelit të lartë sapo gjykata e re të fillojë punën e saj.
Që atëherë, BE-ja dhe SHBA-ja e kanë shtyrë qeverinë e Kosovës të miratojë ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe ligjet.
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Ata besojnë se gjykata është e nevojshme për shkak se sistemi gjyqësor
i Kosovës nuk do të ishte në gjendje apo i gatshëm të ndiqte penalisht si
duhet ish-personalitete të larta të UÇK-së, dhe misioni i sundimit të ligjit
të BE-së, EULEX, nuk ka kapacitet për ta bërë këtë.
Megjithatë gjykata e re në Kosovë shihet gjerësisht si një fyerje ndaj Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe luftës së saj për liri nga sundimi serb.
Gjykata do të trajtojë pretendimet se luftëtarët e UÇK-së kanë qenë të
përfshirë në vrasje, rrëmbime burgosje të paligjshme dhe persekutim të
serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me regjimin serb apo kundërshtarë politikë të udhëheqjes së
UÇK-së gjatë dhe pas konfliktit të vitit 1998-1999.
Ajo do të përbëhet nga dy institucione kryesore – gjykata dhe zyra e regjistrimit.
Gjykata do të përbëhet nga dhoma e gjykatës së shkallës së parë, ajo e apelit, ajo e lartë dhe ajo kushtetuese. Të gjitha panelet gjykuese në të gjitha
nivelet e gjykatave do të përbëhen nga tre gjyqtarë ndërkombëtarë.
Zyra e regjistrimit do të përfshijë një zyrë mbrojtjeje, zyrën e përfaqësimit
të viktimave e cila do të përfaqësojë interesat e viktimave, një zyrë për
mbrojtjen dhe mbështetjen e dëshmitarëve, një njësi menaxhimi paraburgimi dhe një zyrë për avokatin e popullit. Gjuhët zyrtare të gjykatës do të
jenë gjuha shqipe, serbe dhe ajo angleze.
Zyra e prokurorisë speciale do të jetë e pavarur dhe pritet që kryeprokurori
i Task Forcës Speciale Investigative të BE-së, David Schwendiman, të fillojë punë sapo ajo të ngrihet,
Prokuroria do të jetë gjithashtu oficerët e saj policorë me autoritetin për të
ushtruar pushtetin që ka policia e Kosovës.
Këshilli i Europës të martën miratoi buxhetin për misionin e tij të sundimit të ligjit të BE-së, EULEX, dhe e shtyu mandatin e tij deri më 14 qershor
2018.
“Buxheti i miratuar do të mbulojë shpenzimet e EULEX KOSOVA për zbatimin e mandatit të tij në Kosovë në një nivel prej 34.5 milionë eurosh,”
thuhej në deklaratë.
Megjithatë, edhe pse BE-ja s’e ka miratuar shtyrjen e mandatit dhe një
buxhet për misionin, fati i tij është ende i pasigurt.
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Misioni aktualisht është në harresë ligjore duke qenë se Kosova dhe BE-ja
duhet ende të shkëmbejnë letrat që do të rregullojnë mandatin dhe qëllimin e EULEX gjatë dy viteve në vazhdim.
Presidenti Thaçi i ka dërguar një letër Federica Mogherinit, shefja e punëve
të jashtme të BE-së, por deri më tani nuk ka marrë asnjë përgjigje, edhe
pse zyra e BE-së tha për BIRN se shkëmbimi i letrave do të ndodhë.
Letra e Kosovës mirëpret mbështetjen e vazhdueshme të BE-së në sektorin e drejtësisë, “sidomos nëpërmjet monitorimit të gjyqësore dhe këshillimit që i kanë dhënë institucioneve tona.”
Megjithatë, ajo thotë se “si çështje parim, të gjitha hetimet penale dhe gjykimet e reja penale do të zhvillohen nga autoritetet e Kosovës, me panele
gjyqësore të përbërë nga gjyqtarët e Kosovës”.
Presidenti i Kosovës thotë gjithashtu se gjyqtarëve të EULEX duhet t’i caktohen vetëm çështje të ndjeshme vetëm në rrethana të jashtëzakonshme
dhe me kërkesa speciale dhe marrëveshje të hierarkisë së lartë gjyqësore.
Sipas burimeve të BIRN, zyrtarët e BE-së në Bruksel nuk ishin të lumtur me fjalët e letrës nga Kosova, duke qenë se ajo sugjeron rrëzimin e
funksioneve ekzekutive të EULEX-it dhe i lë atij vetëm rol monitorues dhe
këshillues.
Qeveria e Kosovës dhe parlamenti do të miratojnë në ditët në vazhdim
qëllimin e misionit të BE-së.
Ndërkohë, sistemi i drejtësisë në Kosovë është lënë në harresë, pasi EULEX nuk mund të vazhdojë të ushtrojë ndonjë nga kompetencat e tij të
mëparshme derisa rinovimi i tyre të miratohet zyrtarisht.
Zyrtarët e EULEX thanë për BIRN se të gjitha funksionet ekzekutive të
prokurorëve, policisë dhe gjyqtarëve u ndalën në mesnatën e së martës.
Gjithashtu nuk ka seancat paraburgimi. Si rezultat i kësaj, seanca e ditës
së mërkurë për çështjen e Azem Sylës është shtyrë.
Syla tani po përballet me gjykatën në lidhje me këtë hetim, i akuzuar si
shefi i një organizate kriminale të përfshirë në mashtrim me tokë sociale.
Syla është një ish-komandant i UÇK-së dhe një ligjvënës i shquar i Partisë
Demokratike e Kosovës, PDK, e njëjta parti që Thaçi e ka udhëhequr që nga
krijimi i saj në vitin 1999 pas luftës derisa ai u zgjodh president.
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GJYKATA SPECIALE E
KOSOVËS PRET ENDE
RATIFIKIMIN E BUXHETIT
17 MAJ 2016

Ish-ndërtesa e Europolit ku do të sistemohet Gjykata Speciale. Foto: Europol.

Gjykata e re Speciale në Hagë, e cila do të gjykojë ishluftëtarë të UÇK-së, po pret ratifikimin nga parlamenti
holandez dhe sigurimin e buxhetit të saj nga BE-ja.

Marija RISTIC

G

jykata e re Speciale e Kosovës po pret ende miratimin përfundimtar
nga deputetët në Holandë, ku do të jetë edhe baza e saj, dhe të
mbërrijë financimi i saj nga BE-ja para se ajo të fillojë punën, ka
mësuar BIRN.
Qeveritë e Kosovës dhe Holandës nënshkruan një marrëveshje në janar,
e cila do të bëjë të mundur sistemimin e dhomave gjyqësore dhe zyrës së
prokurorit në Hagë.
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Por para se të fillojë punën e saj, gjykata duhet të ratifikohet nga deputetët
holandezë dhe nuk është ende e qartë se kur do të jetë e pranishme në
rendin e ditës të parlamentit holandez kjo çështje, edhe pse BE-ja pret që
ajo të miratohet deri në fund të vitit 2016. Parlamenti holandez nuk i ktheu
përgjigje kërkesave për sqarim.
Gjykata do të gjykojë luftëtarët e UÇK-së për krime të dyshuara të kryera
nga viti 1998 deri në vitin 2000.
Burime të afërta me gjykatën thanë për BIRN se aktakuzat e para mund të
priten në fund të vitit 2016 ose në fillim të vitit 2017.
Gjykata do të përbëhet nga gjyqtarë dhe prokurorë ndërkombëtarë, edhe
pse ajo do të funksionojë sipas ligjeve të Kosovës.
Baza e saj do të jetë në ish-ndërtesën e Europolit në Hagë, e cila sipas
burimeve të BIRN, po modifikohet në mënyrë që të mund të mbajë seancat
gjyqësore.
Zyra e BE-së në Kosovë, tha për BIRN se “përgatitjet intensive po vazhdojnë ende” për miratimin e buxhetit për gjykatën.
“Pritet që kjo gjë do të përfundojë në gjysmën e parë të vitit 2016”, tha
zyra e BE-së.
Buxheti duhet të financohet nga vendet e BE-së, përfshirë Shtetet e Bashkuara, por shuma e përgjithshme nuk është konfirmuar ende deri tani.
Shumë besojnë se politikanë të lartë të Kosovës do të dalin në bankën e të
akuzuarve, përfshirë presidentin Hashim Thaçi, ish-kreun politik të UÇKsë. Një raport i vitit 2011 nga Këshilli i Evropës ngriti akuza serioze kriminale kundër Thaçit, të cilat ai i mohoi ashpër.
Por ligji i Kosovës i cili mundësoi themelimin e gjykatës së re, e bën të
qartë se asnjë zyrtar nuk është jashtë caqeve për t’u ndjekur penalisht.
“Qëndrimi zyrtar i çdo personi të akuzuar, përfshirë kreun e shtetit, atë
të qeverisë apo ndonjë zyrtar qeveritar, nuk duhet ta lirojë një njeri të tillë
nga përgjegjësia penale apo të zbusë dënimin ndaj tij,” thotë ai.
Gjykata u themelua pasi Task Forca Speciale Ivestiguese e BE-së kreu
një hetim trevjeçar për pretendimet në raportin e Këshillit të Evropës se
anëtarë të UÇK-së kryen një sërë krimesh midis vitit 1998 dhe 2000.
Raporti nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty pohoi se këto
krime përfshinin rrëmbime, torturim dhe trafik organesh.
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Si rezultat i hetimeve, grupi i punës i BE-së tha se ishte në gjendje të padiste të dyshuar të nivelit të lartë sapo gjykata e re të fillojë punën e saj.
Që atëherë, BE-ja dhe SHBA-ja e kanë shtyrë qeverinë e Kosovës të miratojë ndryshimet e nevojshme kushtetuese dhe ligjet.
Ata besojnë se gjykata është e nevojshme për shkak se sistemi gjyqësor
i Kosovës nuk do të ishte në gjendje apo i gatshëm të ndiqte penalisht si
duhet ish-personalitete të larta të UÇK-së, dhe misioni i sundimit të ligjit
të BE-së, EULEX, nuk ka kapacitet për ta bërë këtë.
Megjithatë gjykata e re në Kosovë shihet gjerësisht si një fyerje ndaj Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe luftës së saj për liri nga sundimi serb.
Gjykata do të trajtojë pretendimet se luftëtarët e UÇK-së kanë qenë të
përfshirë në vrasje, rrëmbime burgosje të paligjshme dhe persekutim të
serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me regjimin serb apo kundërshtarë politikë të udhëheqjes së
UÇK-së gjatë dhe pas konfliktit të vitit 1998-1999.
Ajo do të përbëhet nga dy institucione kryesore – gjykata dhe zyra e regjistrimit. Gjykata do të përbëhet nga dhoma e gjykatës së shkallës së parë,
ajo e apelit, ajo e lartë dhe ajo kushtetuese. Të gjitha panelet gjykuese në të
gjitha nivelet e gjykatave do të përbëhen nga tre gjyqtarë ndërkombëtarë.
Zyra e regjistrimit do të përfshijë një zyrë mbrojtjeje, zyrën e përfaqësimit
të viktimave e cila do të përfaqësojë interesat e viktimave, një zyrë për
mbrojtjen dhe mbështetjen e dëshmitarëve, një njësi menaxhimi paraburgimi dhe një zyrë për avokatin e popullit. Gjuhët zyrtare të gjykatës do të
jenë gjuha shqipe, serbe dhe ajo angleze.
Zyra e prokurorisë speciale do të jetë e pavarur dhe pritet që kryeprokurori
i Task Forcës Speciale Investigative të BE-së, David Schëendiman, të fillojë
punë sapo ajo të ngrihet,
Prokuroria do të jetë gjithashtu oficerët e saj policorë me autoritetin për të
ushtruar pushtetin që ka policia e Kosovës.
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THAÇI I KOSOVËS “JO IMUN
NDAJ NDJEKJES PENALE PËR
KRIME LUFTE”
04 MARS 2016

David Schwendiman, kryeprokurori i Gjykatës së re
Speciale të Kosovës për krime lufte, tha se zgjedhja e
Hashim Thaçit si president i vendit nuk i jep atij imunitet
nga ndjekja penale.

Petrit COLLAKU

S

chwendiman, kryeprokurori në gjykatën e re që po ngrihet për të
gjykuar luftëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime të dyshuara gjatë dhe pas luftës së vitit 1999, tha për BIRN të premten se
askush nuk kishte imunitet për të mos u ndjekur penalisht për shkelje të
ligjit ndërkombëtar humanitar.

“Ne mund të përsërisim thjesht se, sipas ligjit ndërkombëtar, nuk ka amnisti për asnjë për shkelje të së drejtës humanitare ndërkombëtare,” tha
Schwendiman kur u pyet në lidhje me Thaçin.
“Kjo është bërë e qartë edhe në ligjin për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën
e Prokurorisë së Specializuar që u miratua nga parlamenti i Kosovës,”
shtoi ai.
Schwendiman ishte kryeprokurori i Task Forcës Speciale Hulumtuese
të BE-së, SITF, e cila është marrë me shqyrtimin e pretendimeve në një
raport të Këshillit të Evropës në lidhje me krimet e pretenduara se janë
kryer nga luftëtarët e UÇK-së.
Raporti i vitit 2011 nga Këshilli i Europës pretendon se luftëtarët e UÇK-së
kryen krime kundër civilëve ku përfshihen rrëmbime, tortura dhe trafik
organesh.
Raporti përfshin gjithashtu Thaçin, i cili ishte kreu politik i UÇK-së gjatë
konfliktit të saj të armatosur me forcat serbe.
Thaçi, i cili u zgjodh president nga parlamenti i Kosovës në fundjavë, ka
mohuar me vendosmëri çdo akuzë.
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Schwendiman tha se hetimet e SITF-it po vazhdojnë ende, por mohoi të
japë ndonjë koment mbi detaje specifike.
Gjykata e re, e cila zyrtarisht quhet Dhomat e Specializuara të Kosovës, do
të ngrihet në ish-ndërtesën e Europolit në Hagë.
Gjykata, e cila përbëhet nga gjyqtarë ndërkombëtare, do të themelohet sipas ligjeve të Kosovës. Kjo nënkupton se ajo nuk do të jetë një gjykatë
ndërkombëtare, por një gjykatë kombëtare kosovare që administron drejtësi jashtë Kosovës.
Ajo pritet të fillojë punën e saj më vonë këtë vit.
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JAHJAGA KRITIKOHET
PËR NËNSHKRIMIN E
MARRËVESHJES PËR
GJYKATËN SPECIALE
01 MARS 2016

Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga. Foto: Presidenca e Kosovës.

Ekspertët ligjorë shprehen se marrëveshja e
nënshkruar nga presidentja Atifete Jahjaga me
Holandën për ngritjen e gjykatës së re e cila do të
gjykojë anëtarë të UÇK-së, nuk duhet të ishte miratuar
nga parlamenti.

Petrit COLLAKU

D

itën e martë ekspertë ligjorë në Kosovë u shprehën se Jahjaga nuk
kishte asnjë të drejtë të nënshkruante marrëveshjen e fundit për
ngritjen e të ashtuquajturës “Gjykatë Speciale” në Holandë dhe
thanë se ajo duhet të ishte ratifikuar nga parlamenti.
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Sipas Kushtetutës, marrëveshjet ndërkombëtare kërkojnë një votim parlamentar, nëse ato përfshijnë një sërë çështjesh.
Këtu përfshihen: territori, paqja, aleanca, çështje politike dhe ushtarake;
të drejta dhe liri themelore; anëtarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare; ose Kosova që ndërmerr detyrimet financiare.
I njëjti nen i Kushtetutës i jep presidentit të drejtën për të ratifikuar një
marrëveshje ndërkombëtare vetëm nëse nuk është pjesë e një prej këtyre
pikave.
Dren Doli nga Grupi për Studime Juridike dhe Politike tha për BIRN se
marrëveshja midis Kosovës dhe Holandës bie pjesë e nenit të të drejtave
dhe lirive themelore “sepse kemi të bëjmë me të drejtat e njeriut dhe liritë
e të të akuzuarve dhe viktimave që mund të dalin nga gjyqet në Gjykatën
Speciale”.
“Presidentja i ka tejkaluar kompetencat e saj. Ishte Parlamenti i Kosovës
ai që kishte autorizimin kushtetuese për të ratifikuar marrëveshje të tilla
ndërkombëtare,” tha ai.
Doli tha se një veprim i tillë nga presidentja vendoset një precedent të
rrezikshëm për marrëveshjet e ardhshme ndërkombëtare.
“Nuk i di arsyet pse parlamenti u anashkalua, por shpresoj që ekipet ligjore të vendit të kenë paraqitur arsyetimin që qëndron pas kësaj,” tha ai.
Profesori i drejtësisë Riza Smaka tha gjithashtu për BIRN se marrëveshja
duhej të ishte ratifikuar nga parlamenti.
“Po të shohim titullin e marrëveshjes, duket se presidentja kishte të drejtë ta nënshkruante atë. Por është e rëndësishme të shohim se cila është
përmbajtja e saj. Ajo ka të bëjë me të drejtat themelore të njeriut dhe parlamenti ishte autoriteti i duhur për ratifikim e saj,” tha Smaka, i cili është
gjithashtu anëtar i një prej partive opozitare të vendit, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, AAK.
Zyra e Jahjagës ditën e hënë tha se ajo ishte e autorizuar nga Kushtetuta të
nënshkruante marrëveshjen me Holandën për krijimin e gjykatës së re, e
cila zyrtarisht quhet Dhomat Speciale të Kosovës.
Ajo u nënshkrua fillimisht nga Ministri i Jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi,
dhe ambasadori holandez në Prishtinë, Gerrie Willems.
Parlamenti holandez tha se nuk ishte e nevojshme që ai ta ratifikonte
marrëveshjen.
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“Ministri i Punëve të Jashtme i ka dërguar një letër parlamentit mbi marrëveshjen dhe se nuk ka nevojë për ratifikim nga parlamenti,” tha për
BIRN Leon Van Schie nga zyra e komunikimit e parlamentit holandez.
Gjykata e re do të gjykojë luftëtarë të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
për krime lufte dhe vepra penale të pasluftës nga viti 1999-2000 dhe do të
jetë e vendosur në ish-ndërtesën e Europolit në Hagë.
Gjykata, e cila është e përbërë nga gjykatës ndërkombëtarë, do të funksionojë sipas ligjit të Kosovës. Kjo do të thotë se ajo nuk do të jetë një
gjykatë ndërkombëtare, por një gjykatë e Kosovës që administron drejtësinë jashtë vendit.
Ajo po ngrihet pasi Task Forca Speciale Hetimore e BE-së kreu një hetim
3-vjeçar mbi akuzat e bëra fillimisht nga Këshilli i Evropës, raportuesi i
të cilit u shpreh në një raport në vitin 2011 se gjatë konfliktit në Kosovë
nga ana e anëtarëve të UÇK-së ishin kryer krime kundër njerëzimit, si për
shembull, rrëmbim, torturim dhe trafik organesh.
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JAHJAGA NËNSHKRUAN
MARRËVESHJEN ME
HOLANDËN PËR GJYKATËN
SPECIALE
29 SHKURT 2016

Gjykata do të ngrihet në ish-ndërtesën e Europolit. Foto: Europol

Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka nënshkruar
një marrëveshje me Holandën duke lejuar një gjykatë
të re të nisë gjyqet ndaj ish-anëtarëve të UÇK-së për
krime të dyshuara të kryera nga viti 1999 deri në 2000.

Petrit COLLAKU

Z

yra e Jahjagës të hënën njoftoi se ajo ka nënshkruar marrëveshjen
midis Kosovës dhe Holandës për ngritjen e gjykatës së re, e cila
zyrtarisht quhet Gjykata Speciale e Kosovës.
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Ajo tha Jahjaga e mori dokumentin më 23 shkurt, pasi u nënshkrua fillimisht nga Ministri i Jashtëm i Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ambasadori
holandez në Prishtinë, Gerrie Willems, më 15 shkurt.
“Me ratifikimin e kësaj marrëveshjeje, Republika e Kosovës i ka përmbushur të gjitha detyrimet e saj ndërkombëtare në lidhje me themelimin e
Gjykatës Speciale,” thuhej në deklaratën zyrtare nga zyra e Jahjagës.
Gjykata e re pritet të gjykojë luftëtarë të lartë të UÇK-së për krime lufte
dhe krime pas lufte nga viti 1999 deri në vitin 2000 dhe do të ngrihet në
ish-ndërtesën e Europolit në Hagë.
Gjykata, e cila përbëhet nga gjyqtarë ndërkombëtare, do të themelohet sipas ligjeve të Kosovës. Kjo nënkupton se ajo nuk do të jetë një gjykatë
ndërkombëtare, por një gjykatë kombëtare kosovare që administron drejtësi jashtë Kosovës.
Ajo po ngrihet pasi Taska Forca Speciale Hetimore kreu një hetim 3-vjeçar
mbi akuzat e bëra fillimisht nga Këshilli i Evropës, raportuesi i të cilit u
shpreh në një raport në vitin 2011 se gjatë konfliktit në Kosovë nga ana e
anëtarëve të UÇK-së ishin kryer krime kundër njerëzimit, si për shembull,
rrëmbim, torturim dhe trafik organesh.
Gjetjet e Task Forcës do të sigurojnë bazat për ndjekjet penale në gjykatën
e re.
Ngritja e kësaj gjykate ka shkaktuar polemika në Kosovë. Kritikët shprehen se ajo është një ofendim për luftën për liri të UÇK-së ndaj sundimit
shtypës serb.
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GJYKATA SPECIALE E
KOSOVËS DO TË NGRIHET NË
HAGË
15 JANAR 2016

Gjykata e re speciale e Kosovës, e cila do të gjykojë
luftëtarë të lartë të UÇK-së për krime lufte dhe krime të
kryera pas lufte, do të ngrihet në Hagë këtë vit.

Marija RISTIC

D

itën e premte qeveria holandeze lajmëroi se “ka miratuar kërkesën
që Bashkimi Europian i ka bërë Holandës për të mirëpritur në vend
këtë gjykatë të Kosovës”, tha në një deklaratë Ministria e Jashtme
e vendit.
Gjykata, e cila zyrtarisht quhet Institucioni Gjyqësor Special i Zhvendosur
i Kosovës, pritet të fillojë punë këtë vit.

Ai do të gjykojë krime serioze të kryera në vitet 1999-2000 nga anëtarë të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kundër pakicave etnike dhe të kundërshtarëve politikë.
“Është e rëndësishme që të vihet drejtësi. Kështu që jemi të lumtur që
mund t’i ofrojmë një shtëpi kësaj gjykate,” tha ministri i jashtëm holandez Bert Koenders.
Koenders dhe ministri holandez i sigurisë dhe drejtësisë, Ard va nder
Steur, thanë se ata besojnë se Holanda ka një përgjegjësi të veçantë si
vendi mikpritës i një sërë gjykatash ndërkombëtare dhe gjykatash të tjera
speciale penale, siç është edhe Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë.
“Kjo është një mundësi e mirë për t’u siguruar që më në fund të bëhet drejtësi dhe për të dënuar njerëzit përgjegjës për krimet që ata kanë kryer,”
tha va nder Steur.
Gjykata do të sistemohet në ish-ndërtesën e Europolit derisa të ndërtohet
një ndërtesë për një sallë gjyqi.
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‘Ndërkohë, gjykata do të vendoset diku tjetër në Hagë,” tha Ministria e
Jashtme holandeze.

Lexoni më shumë:
Gjykata Speciale e Kosovës: Na presin sfida të mëdha
Gjykata Speciale e Kosovës: Si do të funksionojë ajo?
Kosova lëvdohet për miratimin e themelimit të Gjykatës Speciale
Trafiku i organeve në Kosovë: Si u ekspozuan pretendimet

Në mars të vitit 2014, Bashkimi Evropian i kërkoi Holandës të ndihmojë
Task Forcën e saj Speciale Hetimore në procedurat e mundshme penale
pasi të përfundonte hetimi i saj për krime të mundshme të kryera nga
anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Letra ministrore e vitit 2014, e siguruar nga BIRN, thotë se BE-ja zgjodhi
Holandën për shkak “të eksperiencës unike holandeze në fushat e jurisprudencës ndërkombëtare”.
Task Forca Speciale Hetimore kreu një hetim 3-vjeçar mbi akuzat e bëra
fillimisht nga Këshilli i Evropës, raportuesi i të cilit u shpreh në një raport
në vitin 2011 se gjatë konfliktit në Kosovë nga ana e anëtarëve të UÇK-së
ishin kryer krime kundër njerëzimit, si për shembull, rrëmbim, torturim
dhe trafik organesh.
Gjetjet e Task Forcës do të sigurojnë bazat për ndjekjet penale në gjykatën
e re.
Gjykata, e cila përbëhet nga gjyqtarë ndërkombëtare, do të themelohet sipas ligjeve të Kosovës. Kjo nënkupton se ajo nuk do të jetë një gjykatë
ndërkombëtare, por një gjykatë kombëtare kosovare që administron drejtësi jashtë Kosovës.
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Megjithatë ajo mbetet shumë e diskutuar në Kosovë, ku disa kritikë thonë
se ajo është një fyerje për luftën e UÇK-së kundër forcave të Sllobodan
Millosheviçit.
Kryebashkiaku i Hagës, Jozias van Aarsten, tha se ai e mirëpriste gjykatën
e re në qytet.
“Për aq kohë sa nuk ka drejtësi, nuk mund të ketë paqe të qëndrueshme.
Prandaj është shumë e rëndësishme që kjo gjykatë ta kryejë punën e saj
këtu, në qytetin tonë,” tha ai.
Qeveria hollandeze dhe ajo e Kosovës kanë përfunduar një marrëveshje, e
cila përcakton rregullimet që do të zbatohen në gjykatë. Kjo marrëveshje
duhet ende të miratohet nga parlamentet e të dy vendeve.
Shpenzimet e gjykatës do të paguhen nga fondet e BE-së.
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ISH-LUFTËTARI I UÇK-SË
NDALOHET PËR KRIME NË
SHQIPËRI
08 TETOR 2015

Gjykata në Kosovë ka urdhëruar mbajtjen për një
muaj në paraburgim të ish-udhëheqësit të Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës Xhemshit Krasniqi, i dyshuar për
krime lufte në Shqipëri.

Behar MUSTAFA, Marija RISTIC

N

jë gjykatës në Gjykatën e Shkallës së Parë në Mitrovicë ditën e
mërkurë urdhëroi 30 ditë paraburgim për ish-luftëtarin e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës Xhemshit Krasniqi.

Avokati i tij Haxhi Millaku tha se gjykata veproi bazuar me kërkesë të misionit të sundimit të ligjit, EULEX-it, duke cituar frikën se ai mund të vërë
në rrezik hetimet nëse do të ishte i lirë.
“Ai dyshohet se ka kryer krime lufte në pranverën e vitit 1999 në territorin
shqiptar,” tha Millaku për BIRN.
Krasniqi u arrestua të dielën në qytetin e tij të Prizrenit, në Kosovën jugore, gjatë një operacioni policor të kryer nga EULEX.
Prokurorët e EULEX-it dyshojnë se ai ka kryer krime lufte ndaj civilëve të
burgosur në kampet e drejtuara nga UÇK-ja në veri të Shqipërisë.
Ai dyshohej se ishte i përfshirë në torturimin e të burgosurve në kampet
në Kukës dhe Cahan gjatë muajit prill, maj dhe qershor të vitit 1999 gjatë
konfliktit në Kosovën fqinje.
Gjatë bombardimeve të NATO-s në ish-Jugosllavi, nga marsi deri në qershor të vitit 1999, UÇK-ja, e cila në atë kohë luftonte policinë dhe ushtrinë
serbe, kishte një bazë në qytetin shqiptar të Kukësit prej nga ata drejtonin
operacionet guerilase përtej kufirit në Kosovë.
UÇK-ja kishte gjithashtu një rrjet burgjesh në bazat e tyre në Shqipëri dhe
Kosovë gjatë konfliktit të vitit 1999.
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Në to mbaheshin shqiptarë të Kosovës që dyshoheshin si bashkëpunëtorë,
serbë dhe romë. Disa të ndaluar u torturuan dhe besohet gjithashtu se disa
prej tyre u vranë.
Shoqata Serbe e Personave të Zhdukur thotë se rreth 500 serbë të Kosovës
ende konsiderohen të zhdukur.
Një raport i Këshillit të Evropës nga viti 2011, tha ish-luftëtarë të UÇK-së
përdorën një fabrikë metali në Kukës dhe e shndërruan atë në një ndërtesë
multi-funskionale, përfshirë të paktën dy “blloqe qelish” për të strehuar
të burgosurit.
I njëjti raport tha se të burgosurit “u hodhën në blloqe të improvizuara
qelish, u lanë në kushte çnjerëzore pa ushqim dhe ujë dhe u vizituan periodikisht nga ushtarë të UÇK-së për t’u marrë në pyetje nën trajtim të ashpër ose duke u rrahur”.
Në deklarata të dhëna për prokurorët e Kombeve të Bashkuara në vitin
2009 dhe 2010, më shumë se 10 individë – pothuajse të gjithë shqiptarë
etnikë – përshkruan të jenë mbajtur të burgosur, janë goditur me shkopinj
dhe objekte të tjera dhe i janë nënshtruar formave të ndryshme të trajtimit
çnjerëzor në Kukës.
Disa dëshmitarë deklaruan se britmat e agonisë nga personat që mbaheshin në grupe të veçanta blloqesh qelish mund të dëgjoheshin nëpër
korridore.
Kosova aktualisht është në procesin e ngritjes së një gjykate të re të
mbështetur ndërkombëtarisht, e cila pritet ta ketë bazën e saj në Prishtinë
dhe Hagë.
Krijimi i të ashtuquajturave “dhoma speciale” vjen pasi Grupi Special i
Punës i BE-së korrikun e kaluar publikoi zbulimet e një hetimi tri vjeçar
me akuzat e bëra fillimisht nga raportuesi i Këshillit të Evropës Dick Marty.
Marty u shpreh se anëtarë të UÇK-së kryen krime të rënda kundër civilëve,
si për shembull rrëmbim, torturë dhe madje edhe trafikim organesh.
BE-ja dhe SHBA-ja e kanë nxitur Kosovën të miratojë amendamentet dhe
ligjet e nevojshme kushtetuese për të bërë të mundur që gjykata të veprojë.
Ata thonë se gjykata është e nevojshme për shkak se sistemi gjyqësor i
Kosovës nuk mundet ose dëshiron të ndjek si duhet penalisht ish-figura të
UÇK-së, ose nuk ka kapacitet për të bërë një gjë të tillë.
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KOSOVA SHTYN VOTIMIN
PËR GJYKATËN SPECIALE
29 MAJ 2015

Parlamenti i Kosovës shtyu votimin e amendamenteve
kushtetuese, qëllimi i të cilëve ishte mundësimi i
formimit të një gjykate speciale për krimet e kohës së
luftës nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës.

Marija RISTIC, Petrit COLLAKU

P

asi ishte planifikuar për të premten, votimi në Parlamentin e Kosovës
për amendamentet e kushtetutës që do të lejonin themelimin e
gjykatës speciale për krime të kryera gjatë luftës së viteve 1990, u
shty për “arsye teknike”.
Me 78 vota pro, 2 kundër dhe 1 abstenim, parlamenti e shtyu votimin dhe
nuk planifikoi një seancë të re.
Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem
Grabovci, tha se votimi u pengua nga pengesat teknike.
“Për shkak të mungesës së mundësisë për të parë materialet për të cilat do
të votojmë, ne propozuam që kjo seancë të shtyhej,” tha Grabovci.
Kryeministri Isa Mustafa dhe partneri i tij në koalicion Hashim Thaçi nuk
ishin të pranishëm në seancë.
Albin Kurti, nga partia opozitare ‘Vetëvendosja’, e cila e kundërshtoi
krijimin e Gjykatës Speciale, tha se seanca u shty sepse nuk kishte
mjaftueshëm deputetë për të miratuar amendamentet.
“Këto amendamente kanë qenë gjithmonë të ditura. Këtë herë nuk është
ndryshe,” tha Kurti.
Megjithatë, Slavko Simic, deputet nga Lista Serbe, tha se krijimi i gjykatës
ishte një detyrim ndërkombëtar për Kosovën dhe se është shtyrë gjithmonë për arsye politike.
Miratimi i amendamenteve ishte një hap i parë për të mundësuar formimin e gjykatës, e cila do të funksionojë sipas ligjit në Kosovë, por shumica
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e ndjekjeve penale do të zhvillohen jashtë shtetit dhe të gjitha strukturat
gjyqësore të saj do të përbëhen nga staf ndërkombëtar.
Pas miratimit të amendamenteve, parlamenti duhet të miratojë një ligj të
posaçëm që do të rregullojë funksionimin e gjykatës.
Projektligji aktualisht është ende duke u negociuar mes qeverisë së
Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Data e votimit është shtyrë disa herë, por nën presionin e komunitetit
ndërkombëtar, ai duhej të zhvillohej ditën e premte.
Gjatë seancës së ditës së premte, qindra veteranë lufte dolën në rrugët e
Prishtinës, duke protestuar kundër votimit të planifikuar dhe vendimit të
fundit të gjykatës së Mitrovicës, e cila dënoi me burg 11 ish-luftëtarë të
UÇK-së, duke përfshirë edhe politikanët e lartë Sylejman Selimi dhe Sami
Lushtaku, për krime lufte në vitet 1998 dhe 1999.
Qindra veteranë lufte duke brohoritur “UÇK! UÇK!” u mblodhën para parlamentit, duke i bërë thirrje deputetëve të mos i mbështesin amendamentet që do të çojnë në krijimin e Gjykatës Speciale.
Kreu i shoqatave të veteranëve të luftës, Smajl Elezaj, tha se gjykata do të
dëmtonte sovranitetin e Kosovës.
“Deputetët duhet të largohen nga parlamenti, gjë e cila do ta bënte të
pamundur votimin e amendamenteve që do të sillnin krijimin e Gjykatës
Speciale,” tha Elezaj.
Gjykata e re do ta ketë bazën në Holandë dhe pritet të ndiqen penalisht një
numër i madh figurash të larta të UÇK-së për krime të kryera gjatë dhe pas
luftës së viteve 1998-1999 me forcat serbe.
Ajo do të dëgjojë çështjet që dalin nga raporti i fundit i Task Forcës Speciale Hetuese të Bashkimit Evropian, i cili tha se zyrtarë të paidentifikuar
të UÇK-së ndërmorën një “fushatë persekutimi” kundër serbëve, romëve
dhe shqiptarëve të Kosovës që besohej se ishin bashkëpunëtorë me regjimin e Beogradit.
Në krimet e supozura përfshihen vrasje, rrëmbime, burgosje të paligjshme
dhe dhunë seksuale.
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GJYKATA E RE NË KOSOVË
MBETET ENDE E PAQARTË
09 JANAR 2015

Parlamenti i Kosovës do të miratojë legjislacionin për
ngritjen e një gjykate të re të mbështetur nga BE-ja,
e cila do të gjykojë krimet e luftës, por detajet e sakta
rreth natyrës së gjykatës janë ende të panjohura.

Una HAJDARI

Q

everia e formuar së fundmi e kryeministrit Isa Mustafa ka premtuar se do të përshpejtojë votimin në parlament të legjislacionit të ri
që do të vërë në lëvizje krijimin e gjykatës speciale, e cila pritet të
gjykojë ish-zyrtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime lufte.
Votimi pritet të bëhet në shkurt, por edhe pse tri partitë opozitare në parlament e kanë bërë tashmë të qartë se ata do të votojnë kundër, asnjë draft
i legjislacionit aktual nuk është bërë ende publik.
Edhe pse propozimi për ngritjen e gjykatës, e cila do të merret me akuzat
e ngritura në raportin e vitit të kaluar nga ana e Task Forcës Speciale Hetimore të BE-së, ka shkaktuar polemika, publiku dhe politikanët në Kosovë
mbeten ende në errësirë në lidhje me mënyrën si ajo do të funksionojë.
Ministria e Drejtësisë në Kosovës ka heshtur për këtë çështje, duke përsëritur se “asgjë nuk është ende e qartë”.
Ajo që dihet tani për tani - sipas raporteve të medias lokale - është se
pjesët më të ndjeshme të gjykimeve do të bëhen në Holandë.
Kjo do të thotë se seancat dëgjimore të dëshmitarëve dhe çdo gjyq politikanësh të profilit të lartë do të mbahet larg nga ata në Kosovë, të cilët
mund të dëshirojnë të ndikojnë në mbarëvajtjen e gjykimeve - një problem
që është konsideruar dobësi në çështjet e drejtuara nga EULEX-i, i cili ka
operuar në Kosovë që nga viti 2008.
Nuk është e qartë nëse gjykata do të ndjekë ligje ndërkombëtare apo një
përzierje të legjislacionit të Kosovës dhe atij holandez.
I vetmi dokument zyrtar i disponueshëm i bërë publik është një shkëmbim letrash në prill 2014 midis Presidentes Atifete Jahjaga dhe ish-shefes
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së politikës së jashtme të BE-së Catherine Ashton, të cilat tregojnë gatishmërinë nga të dyja anët për të krijuar gjykatën e re.
Parlamenti i Kosovës, para se të shkojnë në zgjedhjet e parakohshme në
qershor të vitit të kaluar, dha miratimin e tij për krijimin e gjykatës, nën
presion të fortë nga diplomatët e BE-së dhe SHBA-ve në Kosovë, por që
nga atëherë, nuk është ofruar asnjë sqarim i mëtejshëm.
Edita Tahiri, Ministre e Kosovës për Dialog me Serbinë, e cila mbikëqyr
grupet e punës të përfshira në zbatimin e marrëveshjes për normalizimin
e marrëdhënieve me Beogradin, tha se publiku duhet të presë të dalin detaje të tjera.
“Ne e bëmë atë që ishte e nevojshme në të rënë dakord për formimin e
gjykatës. Tani duhet të presim që autoritetet përkatëse të hartojnë ligjet e nevojshme, si institucionet e drejtësisë në Kosovë ashtu edhe aot
ndërkombëtare,” tha Tahiri.
Fillimisht u parashikua që gjykata mund të fillonte punën në janar të vitit
2015, por një bllokimi gjashtë mujor politik që pasoi zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë e vonoi seriozisht këtë gjë.
Frika kryesore e atyre që janë kundër gjykatës është se ajo ka ngjashmëri
të madhe me Gjykatën Ndërkombëtare Kriminale për ish-Jugosllavinë,
përveç faktit se kjo do të përqendrohet vetëm në krimet e kryera në Kosovë,
duke përfshirë edhe ato të kryera nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës, të cilët
shihen gjerësisht si çlirimtarët e vendit nga sundimi i Beogradit.
“Ne mendojmë se gjykata speciale është një lajm i keq për Kosovën,” tha
Donika Kadaj-Bujupi, një deputete e opozitës nga i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës.
“Vendi ka treguar gatishmëri për drejtësi ndërkombëtare dhe kjo thjesht
vetëm do të dëmtojë imazhin e vendit,” shtoi Kadaj-Bujupi.
Urdhri i parë për gjykatën do të jetë të merret me zbulimet hetimit të Task
Forcës Speciale Hetimore për krimet e luftës dhe krimit të organizuar gjatë
periudhës 1998-2000 në Kosovë.
Ish-kryeprokurori për Task Forcën Hetimore Speciale, Klint Uilliamson,
ka thënë në raportin e tij në gusht të vitit 2014 se kishte prova të qarta se
rrëmbimet dhe vrasjet ishin kryer nga pjesëtarë të UÇK-së.
Uilliamson tha se “zyrtarët e lartë të UÇK-së” do të përballeshin me akuza
për krime kundër njerëzimit dhe abuzime të tjera.
Ai tha gjithashtu se kishte “prova bindëse” për trafikim organesh nga
luftëtarët e UÇK-së, edhe pse ende jo mjaftueshëm për të ngritur akuza.
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BASHKIMI EUROPIAN
EMËRON KRYEPROKURORIN
E RI TË GJYKATËS SË
KOSOVËS
11 DHJETOR 2014

Avokati amerikan David Schwendiman do të jetë
kryeprokurori i ri i gjykatës së speciale për krime lufte
që pritet të hetojë figura të larta të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës, ka mësuar BIRN.

Marija RISTIC, Denis DZIDIC

S

chwendiman, puna e fundit e të cilit ishte hetimi i mashtrimit dhe
korrupsionit në Afganistan, do të pasojë Clint Williamson si kryeprokuror i Task Forcës Speciale Investigative të Bashkimit Europian
në Kosovë këtë javë, thanë burimet e Bashkimit Europian për BIRN.
Ky nuk është emërimi i parë në Ballkan për Schwendiman, i cili ka punuar
gjithashtu si prokuror ndërkombëtar në Bosnje dhe Hercegovinë nga viti
2006 deri në vitin 2009 dhe drejtoi departamentin special të prokurorisë
së Bosnjes për krime lufte gjatë dy viteve që ai ishte në vend.
Gjykata e re do të ngrihet në Holandë dhe pritet që disa figura të larta të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës të hetohen për krimet e kryera gjatë dhe pas
luftës së viteve 1998-1999 me forcat serbe.
Kjo gjykatë do të dëgjojë çështje të ngritura nga raporti i Task Forcës Speciale Investigative të Bashkimit Europian, i cili thoshte se oficerë të lartë
të UÇK-së do të përballeshin me padi për “fushatë persekutuese” kundër
serbëve, romëve dhe shqiptarëve të Kosovës që besohet të kenë qenë bashkëpunëtorë me Beogradin.

Në krimet e supozuara përfshihen vrasje, rrëmbime, arrestime të jashtëligjshme dhe dhunë seksuale.
Gjykata e re supozohej të fillonte punën në janar të vitit 2015, por është
shtyrë për shkak të krizës politike që e la Kosovën pa qeveri për gjashtë
muaj pas zgjedhjeve kombëtare në qershor.
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Gjatë kohës që ka punuar në Bosnje, Schwendiman ka hasur polemika kur
ndaloi dy hetime për krime lufte kundër serbëve të Bosnjes.
Megjithatë, ai këmbënguli i ishte dashur të vepronte kështu në interes të
drejtësisë “edhe pse reagimi publik mund të m’i vështirësojë gjërat”, u
shpreh ai për BIRN pasi përfundoi mandatin e tij.
“Ishte thjesht gjëja e duhur në kohën e duhur dhe unë e bëra,” tha ai.
Puna e Schwendiman në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara përfshinte detyra të shumta jashtë shtetit si në Bangladesh, Tajlandë dhe Vietnam.
Pas Bosnjës, ai iu rikthye postit të tij si Asistent i Prokurorit Federal në
shtetin e tij në Utah të Shteteve të Bashkuara si dhe dha mësim në Universitetin e Utahut para se të shkonte në Afganistan.
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VETERANËT E LUFTËS
DËNOJNË RAPORTIN E BE-SË
PËR KRIMET NË KOSOVË
30 KORRIK 2014

Shoqata e Veteranëve të Luftës në Kosovë tha se
raporti i BE-së i cili thotë se zyrtarët e lartë të UÇKsë do të ndiqen për krime kundër njerëzimit është
‘qesharak’.

Edona PECI

S

hoqata e Veteranëve të Luftës të mërkurën ka dënuar raportin e Task
Forcës së BE-së për Hetime speciale për krimet e kryera pas luftës
së vitit 1999, duke e cilësuar atë si ‘të palogjikshëm, qesharak dhe
tendencioz”.
Shoqata tha se raportin paraqet ‘vazhdim të luftës speciale kundër
luftëtarëve të lirisë dhe kundër Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për interesa
të Serbisë dhe armiqve të kombit shqiptar”.
Raporti i bërë publik të martën tha se zyrtarë të UÇK-së ende të paemërtuar do të përballen me aktakuza për krime kundër njerëzimit.
Kryeprokurori i Task Forcës, Clint Williamson ka kërkuar nga autoritetet
në Prishtinë që të ndihmojnë në themelimin sa më të shpejt të gjykatës
speciale me gjyqtarë ndërkombëtarë me seli në Holandë, që do të ndjekë
rastet e krimeve të luftës në Kosovës. Gjykata pritet të fillojë punën vitin
e ardhshëm.
Por Shoqata e Veteranëve të Luftës tha se “do të mbrojë secilin i cili do të
akuzohet nga kjo gjykatë politike”.
Qendra për të Drejtën Humanitare në Prishtinë tha se mbështet raportin e
Task Forcës për Hetime Speciale.
Thonë se task forca dhe gjykata e re mund të ketë potencial që të heqë
pengesat që më parë i kishin misioni i BE-së dhe OKB – së në Kosovë që
të bind opinionin ‘për nevojën për të ndjekur pjesëtarë të UÇK-së që kanë
vrarë serbë dhe romë”.
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KËSHILLI I EUROPËS
PËRSHËNDET NDRIÇIMIN E
RASTEVE TË TRAFIKIMIT TË
ORGANEVE NË KOSOVË
30 KORRIK 2014

Anna Brasseur. Foto: Keshilli i Evropes.

Organi evropian për të drejta ka mirëpritur raportin e
BE-së që akuzon zyrtarët e lartë të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës për krime e pas luftës dhe deklaron se ka
indikatorë bindës lidhur me trafikim organesh nga ana
e ish luftëtarëve.

Marija RISTIC

K

ëshilli i Evropës të mërkurën ka përshëndetur raportin e Task
Forcës së BE-së për Hetime Speciale lidhur me dëshmitë për të
ndjekur zyrtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime kundër
njerëzimit përfshirë edhe rrëmbime dhe vrasje pas luftës 1999.
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Kryetarja e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës gjithashtu
ka lavdëruar raportin e bërë publik të marten dhe tha se ka ‘indikatorë’
bindës që luftëtarët e UÇK-së kanë qenë të përfshirë në trafikim organesh
edhe pse në një shkallë të ultë dhe vetëm disa individë të përfshirë.
“Sot përshëndes faktin se në rastin për trafikim organesh në Kosovë, procesi për zbardhjen e së vërtetës po ecën përpara,” tha Brasseur.
Akuzat për trafikim organesh kanë dale nga raporti i vitit 2010 të raportuesit Dik Marti në Këshillin e Evropës, i cili pohonte se grupe të caktuara
përfshirë zyrtarë të lartë të UÇK-së kanë qenë të përfshirë në vrasjen e
disa të burgosurve serbë dhe shqiptarëve të cilëve ua kanë heq veshkat për
t’i shitur ato.
Raporti i vitit 2010 gjithashtu ka treguar për keqtrajtime të tjera të të drejtave të njeriut nga ana e elementëve që lidhen me UÇK-në, si dhe ‘nyjën’
mes elementëve të UÇK-s[ dhe krimit të organizuar.
BE kishe themeluar Task Forcën për Hetime Speciale në vitin 2011 për të
hetuar pretendimet e Martit.
“Edhe pse nuk kishte konkluzione që u prezantuan TFHS ka gjetur dëshmi
për të ngritur aktakuzë kundër zyrtarëve të caktuar të UÇK-së lidhur me
shkelje të të drejtave të njeriut të gjetura këto që ishin bazuar dhe përputheshin me raportin e Dik Martit,” tha Brasseur
“Kudo që ka luftë të gjithë kriminelët duhet ndjekur që të përgjigjen për
veprimet e paligjshme pavarësisht cilës pale i takojnë apo rolit politik që
kanë luajtur,” shtoi ajo.
Brasseur ndau shqetësimet e raportit të BE-së për frikësimin e dëshmitarëve. TSHS tha se ka pasur ‘përpjekje aktive për të cenuar’ hetimet.
“Fatkeqësisht kemi vërejtur se ekziston në momente të caktuara atmosferë e frikësimit të dëshmitarëve dhe ftojë autoritetet e Serbisë, Shqipërisë
dhe të administratës së Kosovës që të bashkëpunojnë pa rezervë me hetimet që po vazhdojnë” tha ai.
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SERBIA MIRËPRET RAPORTIN
E BE-SË PËR KRIMET NË
KOSOVË
29 KORRIK 2014

Qeveria e Serbisë ka mirëpritur njoftimin e task forces
së BE-së për aktakuzat lidhur me pretendimet për
krimet e kryera nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës ndaj
serbëve, por thanë se drejtësia vihet vend vetëm kur
autorët e këtyre krimeve të jenë dënuar.

Marija RISTIC

“N

e mund të jemi të lumtur vetëm atëherë kur autorët e krimeve të japin përgjegjësi për drejtësisë,” tha të marten
Marko Gjuric, kryesues i zyrës së qeverisë së Serbisë për

Kosovën.

Gjuric ka përshendetur raportin e bërë publik nga Clint Williamson, kryeprokuror i Task Forcës së BE-së për Hetime speciale në të cilin thuhet
“zyrtarë të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës” do të përballen me
aktakuza për krime kundër njerëzimit përfshirë edhe rrëmbime dhe vrasje
që janë kryer pas luftës 1999.
Serbia mirëpret “çdo aktivitet që çon në zbardhjen e krimeve makabre të
cilat sipas Williamsonit i kanë kryer zyrtarët e lartë të UÇK-së”, tha Gjuriq.
“Ka kaluar shumë kohë, dhe akoma nuk ka drejtësi për viktimat. Por nuk
ka statut kufizimi për krime lufte dhe mendojnë se ndjekja e atyre që kanë
kryer krime mund të sjellë pajtim,” shtoi ai.
Prokurori për krime lufte i Serbisë, Vladimir Vukcevic tha ndërkohë se
raporti i task forces së BE-së ‘po sjellë kënaqësi për viktimat’ dhe ‘ po
kontribuon në drejtësinë ndërkombëtare’.
Qeveria e Kosovës ka reaguar ndaj raportit duke thënë se ishte një hap i
rëndësishëm për përcaktimin e përgjegjësive potenciale të individëve dhe
fund i akuzave dhe pretendimeve të pabazuara”.
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NDJEKJET MË TË FUNDIT
PENALE NË KOSOVË
‘OFROJNË DREJTËSI PËR
SERBËT E RRËMBYER’
29 KORRIK 2014

Kryeprokurori i Task Forces per Hetime Speciale Clint Wlliamson. Foto: BETA.

Task Forca e BE-së lajmëron se ndjekjet e zyrtarëve të
lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për krime kundër
njerëzimit të kryera pas luftës 1999 do të mund t’i jepnin
fund pandëshkueshmërisë, thotë grupi ndërkombëtar
për të drejtat e njeriut Amnesty International

Marija RISTIC

“S

hpresojmë që ky të jetë hap drejtë drejtësisë për familjet e më
se 400 viktimave serbe të Kosovës që besohet se janë rrëmbyer
nga UÇK, të cilët më pas janë transferuar në Shqipëri, ku dyshohet se janë vrarë,” tha Sian Jones, hulumtues i Amnesty International
për Kosovën të martën.
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Raporti i bërë publik nga Task Forca e BE-së për hetime speciale të martën
tha se ‘zyrtarë të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës’ do të përballen
me aktakuza për krime kundër njerëzimit dhe keqtrajtime të tjera të kryera pas luftës së vitit 1999.
“Këta individë bartin përgjegjësinë për fushatën e persekutimeve që në
cak kishte serbët, romët dhe popullatën tjetër pakicë të Kosovës si dhe
bashkëkombësit tjerë shqiptarë që janë etiketuar se janë bashkëpunëtorë
të serbëve apo kundërshtarë politik të lidershipit të UÇK-së.” tha Clint
Williamson,kryeprokurori i task forcës, gjatë një konferencë për shtyp në
Bruksel.
Sipas Amnesty International, raporti “ka konstatuar natyrën sistematike
të rrëmbimeve dhe vrasjeve dhe ka siguruar që ish zyrtarë të lartë të UÇKsë të akuzohen për krime kundër njerëzimit”.
Por grupi për të drejta tha se task forca e BE-së ‘nuk ka mundur të ngritë
aktakuzë kundër të dyshuarve të paemëruar ende, meqë gjykata special që
duhet të gjykojë të dyshuarit nuk do të hapet deri në vitin 2015”.
Gjykata do të punojë sipas ligjeve të Kosovës por do të ketë selinë në
Holandë dhe të veprojë me gjyqtarë ndërkombëtar.
Ani që Kuvendi i Kosovës ka votuar pro themelimit të gjykatës në prill,
nevojitet ndryshime tjera ligjore që të bëhet harmonizimi me kushtetutën.
Amnesty thotë kjo duhet të bëhet shpejt në mënyrë që ndjekjet të realizohen.
“Çdo vonesë do të çojë drejt pandëshkueshmërisë dhe frikësimit të dëshmitarëve potencial,” thotë Jones.
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ISH-LUFTËTARË TË NIVELIT
TË LARTË TË KOSOVËS
PËRBALLEN ME RASTET E
KRIMIT KUNDËR NJERËZIMIT
29 KORRIK 2014

Kryeprokurori i Task Forcës Clint Williamson. Foto: Beta.

Një raport i BE-së tregon se zyrtarët më të lartë të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës do të ndiqen për krimet
kundër njerëzimit duke përfshirë edhe raste për vrasje
dhe rrëmbime, mirëpo ende nuk ka pasur prova të
mjaftueshme për aktakuzë për trafikim të organeve.

Edona PECI

R

aporti i publikuar të martën nga Task Forca e BE-së për hetime
speciale thotë se “zyrtarë të partë – të pa emëruar të ish Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës” do të përballen me aktakuza për krime
kundër njerëzimit dhe për abuzime tjera që janë kryer kas konfliktit të
vitit 1999.
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“Këta individë bartin përgjegjësi për një fushatë të persekutimit e cila ishte
udhëhequr kundër serbëve dhe romëve etnik si dhe kundër popullatës
tjetër minoritare të Kosovës dhe ndaj shqiptarëve të Kosovës të cilët ata i
etiketuan si kolaboracionistë me serbët apo thjeshtë duke qenë kundërshtarë politik të udhëheqjes së UÇK-së,” u shpreh Clint Williamson, prokurori udhëheqës i task forcës në një konferencë shtypi në Bruksel.
Krimet e tyre përfshijnë “vrasje të jashtëligjshme, rrëmbime, zhdukje me forcë, paraburgime të jashtëligjshme në kampet në Kosovë dhe në
Shqipëri, dhunë seksuale, forma tjera të trajtimit çnjerëzor, dëbime me
forcë të individëve nga shtëpitë dhe komunitetet e tyre, dhe përdhosje dhe
shkatërrim i kishave dhe objekteve tjera fetare”, tha Williamson.
“Ne besojmë se provat dëshmojnë se këto krime nuk kanë qenë akte të
individëve mashtrues që kanë vepruar me marrëveshjen e tyre, mirëpo
ato më parë ka të ngjarë të jenë kryer në një formë të organizuar dhe janë
sanksionuar nga individë të caktuar në nivelet më të larta të udhëheqjes
së UÇK-së,” shtoi ai.
Ai tha se ka pasur “indikacione bindëse” se “disa individë janë vrarë me
qëllim të nxjerrjes së organeve të tyre” nga luftëtarët e UÇK-së.
Mirëpo pretendimet se qindra të burgosur ishin vrarë dhe organet e tyre të
jenë shitur kanë qenë “plotësisht të pa bazuara”.
“Nuk ka indikacione se kjo është bërë në masë të gjerë,” tha ai.
Raporti në ndërkohë shprehë shqetësimin për të ashtuquajturën ‘klima e
frikësimit të dëshmitarëve’ në Kosovë, duke thënë se ka pasur përpjekje
për të ndërhyrë tek dëshmitarët gjatë hetimeve të Task Forcës.
“Derisa disa njerëz të fuqishëm vazhdojnë që të cënojnë hetimet për
krimet e tyre, njerëzit e Kosovës në tërësi do të paguajnë çmimin për këtë
sepse kjo lë një re të zeze përmbi vendin e tyre,” thuhet në deklaratë.
Në reagimin ndaj raportit, Qeveria e Kosovës tha se ‘ishte një hap i rëndësishëm në përcaktimin e përgjegjësive të mundshme të individëve dhe
dhënia fund e akuzave dhe pretendimeve të rrejshme’’.
Task Forca është themeluar në vitin 2011 për të hetuar pretendimet e
ngritura nga raporti kontravers i raportuesit të Këshillit të Evropës Dik
Marti.
Raporti i Martit ka involvuar ish luftëtarë të lartë të Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin në largim Hashim Thaçin me krim
të organizuar dhe i ka akuzuar ata se u kanë nxjerrë organet të burgosurve
serbë dhe të tjerëve në Shqipëri gjatë luftës 1998-99.
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Raporti sugjeron që rrjeti për nxjerrjen dhe trafikimin e organeve ka mundur të jetë zhvilluar në një villë në Fushë Krujë në Shqipëri, ku ishin vrarë
disa serbë dhe shqiptarë dhe të cilëve iu ishin nxjerrë veshkat për t’i shitur
ato.
Gjithashtu raportohet edhe për keqtrajtim të të drejtave të njeriut nga ana
e personave të lidhur me ish UÇK.
Këto pretendime janë kundërshtuar fuqishëm nga të akuzuarit.
Tribunali Special me seli në Holandë, me përbërje të gjyqtarëve ndërkombëtarë për të ndjekur krimet e luftës të kryera nga ish luftëtarë të UÇK-së
pritet që të fillojë punën vitin e ardhshëm.
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TRIBUNALI I RI INISION
RASTET E PARA NDAJ ISH
LUFTËTARËVE TË KOSOVËS
NË VITIN 2015
23 KORRIK 2014

Gjykata speciale me seli në Holandë do të nisë rastet
e para vitin e ardhshëm kundër ish luftëtarëve të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për vrasjet, deportimet
dhe rrëmbimet e serbëve gjatë kohës së luftës.

Marija RISTIC

“P

resim që gjykata të jetë plotësisht funksionale në fillim të
vitit tjetër.. në bankën e të akuzuarve do të gjenden disa ish
pjesëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,” deklaroi një
diplomat i lartë i BE-së për BIRN.
Aktakuza do të ngritën për vrasjet, rrëmbimet dhe deportimin e serbëve të
Kosovës të cilët ishin mbajtur në burg në shumë kampe të paraburgimit të
UÇK-së në Kosovë gjatë luftës 1999 dhe të cilët pastaj ishin transferuar në
Shqipëri, tha diplomati në kushte anonimiteti.
Lajmet rrodhën pasi Clint Williamson, hetuesi kryesor i Task Forcës për
Hetime Speciale të mbështetur nga BE e cila po hetonte akuzat për trafikim organesh nga ushtarët e UÇK-së kanë vizituar Prishtinën dhe Beogradin gjatë kësaj jave.
Williamson pritet të paraqes raportin e tij javën që vjen lidhur me pretendimet se ushtarët e UÇK-së kishin nxjerrë organet të burgosurve serbë
dhe të tjerëve gjatë luftës – akuza këto që dolën nga raporti kontrovers i
raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti në vitin 2010.
Diplomati i BE-së tha për BIRN se task forca ka hasur në vështirësi që të
ngritë akuzën ndaj ish zyrtarëve të lartë të UÇK-së që kishin përgjegjësi komanduese për krimet sepse guerrilla nuk kishin urdhra me shkrim
siç kanë ushtritë e rregullta dhe nuk kishte dokumente për të dëshmuar
krimet e kryera.
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Mediat lokale spekulojnë se Thaci nuk do të akuzohet edhe pse kjo nuk u
konfirmua në mënyrë të pavarur.
Shumica e aktakuzave të reja do të bazohen në materialet e hetimeve të
mëhershme të kryera nga misioni i BE-së dhe OKB-së në Kosovë por edhe
nga dëshmitë e viktimave dhe të afërmve të tyre.
Gjatë vizitës së tij në Kosovë dhe Serbo, Williamson nuk shpalosi të gjeturat
e tij para prezantimit të raportit të task forcës javën që vjen.
“Ambasadori Williamson tha se është i vetëdijshëm për spekulimet për të
gjeturat e task forces, por ai theksoi se nuk do të shpaloset asnjë informatë
lidhur me të gjeturat e hetimeve deri në prezantimin e tyre, prandaj nuk
duhet paragjykuar asnjë rezultat,” u tha në deklaratën e zyrës së tij të
lëshuar të marten.
Në prill Kuvendi i Kosovës kishte miratuar themelimin e gjykatës së re
special e cila do të hetojë akuzat e publikuara në raportin e Williamsonit.
Bashkimi Evropian tashmë ka kërkuar nga qeveria holandeze që të ndihmojë task forcën në procedurën penale pasi të kompletohen hetimet në
akuzat për trafikim organesh.
Edhe pse gjykata e re special do të jetë e vendosur në Holandë, prokurorët
dhe gjyqtarët ndërkombtarë do të operojnë sipas ligjeve të Kosovës.
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RAPORTI PËR TRAFIKIM
ORGANESH NË KOSOVË I
GATSHËM JAVËN QË VJEN
21 KORRIK 2014

Task Forca ndërkombëtare për hetimin e trafikimit të
organeve nga ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës
gjatë luftës së viteve 1990 do të bëjë publik raportin e
shumë pritur javën që vjen.

Edona PECI

C

lint Williamson, kryeprokurori i task forcës së krijuar nga Misioni
i BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë për të hetuar akuzat për
trafikim organesh, pa premtuar ‘ se do të finalizojë mandatin e vet
tre vjeçar me publikimin e raportit me të gjeturat gjatë javës që vjen”, u
tha të hënën në Ministrinë e Drejtësisë në Kosovë.
Task Forca për Hetime Speciale, TFHS, ishte themeluar në vitin 2011 me
qëllim që të hetojë akuzat për trafikim organesh që u ngritën nga raporti
kontrovers i raportuesit Dik Marti në Këshillin e Evropës.
Raporti involvon ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përfshirë edhe
kryeministrin Hashim Thaçi, në krim të organizuar duke i akuzuar ata se
nga nxjerrë organet nga të burgosurit serbë dhe të tjerë në Shqipëri gjatë
luftës 1998-99.
Williamson nuk ka dhënë detaje për takimet e tij me zyrtarët e Kosovës
gjatë vizitës së tij në Prishtinë të hënën.
Por TFHS në një deklaratë ka thënë se “të vetëdijshëm për spekulimet e
grumbulluara për të gjeturat e TFHS, theksojmë se nuk do të shpalosen të
gjeturat e hetimit derisa të bëhet publik, prandaj rezultatet specifike nuk
duhet paragjykuar”.
Pas takimit me Williamson, Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga tha se
ajo mbetet ‘ e përkushtuar që qasja e Kosovës në drejtësi të jetë gjithëpërfshirëse dhe se hetimi i cili ka rrjedhë nga raporti i Këshillit të Evropë nuk
është një përpjekje për të gjykuar përpjekjen tone për liri por shikon të
hetojë vetëm krimet e dyshuara të kryera nga individët”.
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Në prill, Kuvendi i Kosovës ka miratuar themelimin e gjykatës për krime
lufte të mbështetur nga Brukseli, për të hetuar akuzat për trafikim organesh të kryera nga ish ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.
Jahjaga edhe njëherë tha se Kosova ka një qeveri të re, dhe autoritetet që
do të vijnë ‘ do të zbatojnë marrëveshjen e ratifikuar, dhe marrin obligimet
përsipër për të bërë ndryshimet e nevojshme juridike dhe kushtetuese për
të akomoduar themelimin e gjykatës së re”.
Tribunali i ri do të operojë sipas ligjeve të Kosovës, por prokurorët dhe
gjyqtarët do të jenë ndërkombëtarë, tha qeveria.
Pritet të ketë një zyrë në Kosovë dhe një tjetër jashtë vendit, por mbetet e
paqartë se kur do të krijohen ato.
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KOSOVA TË FINANCOJË
MBROJTJEN E TË DYSHUARVE
PËR KRIME LUFTE
30 PRILL 2014

Kanë shpërthyer kundërshtime lidhur me fondin që
do të krijohet për të mbështetur ish luftëtarët e UÇKsë gjatë gjykimit në tribunalin e ri për krime lufte që
mbështetet nga bashkësia ndërkombëtare.

Edona PECI, Arben SYLEJMANI

“N

uk ka fare dyshim se ky fond duhet krijuar,” tha të mërkurën
Adem Grabovci nga Partia Demokratike e Kosovës, pasi
qeveria miratoi projektligjin javën që shkoi, për të mbështetur juridikisht dhe financiarisht personat që do të ndiqen nga gjykata e re.
“Duhet gjetur mënyrën për krijimin e këtij fondi – qoftë përmes Kuvendit,
qoftë përmes qeverisë,” tha Grabovci.
Tribunali, i cili do të ketë gjyqtarë ndërkombëtar, ka për qëllim të hetojë
pretendimet për krime lufte të kryera nga pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës gjatë vitit 1998-1999. Besohet se Kosova ka qenë nën presion
nga ana e BE-së për ta themeluar këtë gjykatë.
Qeveria tha javën e kaluar se “secili person që akuzohet për krime nga
gjykata speciale” do të gëzojë “mbrojtje financiare dhe juridike” si dhe
mbështetje monetare për familjet e tyre.
Por disa nga kritikët kanë dënuar këtë vendim.
Rexhep Selimi nga Lëvizja “Vetëvendosje” në opozitë, e cila kundërshton
themelimin e kësaj gjykata të re, tha për BIRN “se me krijimin e këtij fondi, qeveria po mundohet të balancojë dëmin që ia ka shkaktuar vendit me
themelimin e gjykatës së re për krime lufte”.
Vendimi për krijimin e tribunalit është miratuar nga deputetët e Kosovës
javën që shkoi. Gjykata do të veprojë sipas ligjeve të Kosovës por gjyqtarët
dhe prokurorët e saj do të jenë ndërkombëtarë.
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Pritet që ajo të ketë një zyrë në Kosovë dhe një zyrë tjetër jashtë vendit, por
mbetet e paqartë se kur saktësisht do të themelohet.
Gjithashtu është e paqartë nëse gjykata e re do të trajtojë edhe akuzat për
trafikim organesh nga ana e luftëtarëve të UÇK-së gjatë luftës, por ajo që
dihet është se do të trajtojë rastet e rrëmbimit dhe deportimit të rreth 500
personave, kryesisht serbë, të cilët që nga përfundimi i luftës në korrik
1999 janë akoma të pagjetur.
Hetimet që u bënë publike në vitin 2010 në raportin e Dik Martit në Këshillin e Evropës janë akoma duke vazhduar.
Që nga përfundimi i luftës, qeveria e Kosovës disa here ka miratuar vendime për mbështetjen financiare për personat që gjykoheshin nga Tribunali i Hagës. Por deri tani janë shpenzuar vetëm 16,750 për festat e pritjeve
për të dyshuarit e liruar nga akuzat nga kjo gjykatë.
Një hetim i BIRN për shpenzimet e parave publike për të dyshuarit që po
gjykohen për krime lufte në Hagë kanë treguar se dy vendet që kanë shpenzuar më së shumti para për këtë çështje janë Kroacia e cila ka shpenzuar
28 milionë për tre të pandehur, dhe Maqedonia e cila ka shpenzuar 9,5
milion për vetëm dy persona.
Nora Ahmeti, drejtoreshë ekzekutive në Qendrën për Hulumtim, Dokumentim dhe Publikim tha se Kosova nuk duhet ndjekur shembullin e vendeve të rajonit që kanë mbështetur të akuzuarit e Hagës.
“Kosova nuk e ka luksin që të shpenzojë buxhetin në të dyshuarit për
krime lufte. Ata që kanë kryer krime duhet të përballen me drejtësinë. Do
të ishte më mire sikur këto pagesa t’u jepeshin familjeve të viktimave të
dhunimeve të luftës apo të afërmeve të personave të pagjetur,” tha Ahmeti
për BIRN.
Por Këshilli për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive në Prishtinë, që po
kundërshton themelimin e kësaj gjykate tha se ‘gjithë të akuzuarit kanë të
drejtë për të qenë të mbështetur juridikisht nga vendet e tyre dhe kjo nuk
mund të hidhet poshtë”.
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KUVENDI I KOSOVËS
MIRATON THEMELIMIN E
GJYKATËS PËR KRIME LUFTE
23 PRILL 2014

Pas një debati të nxehtë, ligjvënësit kosovarë votuan
themelimin e gjykatës së re speciale për hetimin e
krimeve të luftës dhe trafikimin e organeve të cilat
pretendohet se i kanë kryer pjesëtarët e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës.

Edona PECI

P

ropozimi për themelimin e tribunalit të ri u miratua me 89 vota
pro dhe 22 kundër të mërkurën në Kuvend, ndonëse kryeministri Hashim Thaçi e quajti ‘padrejtësia dhe ofendimi më i madh që
mund t’i bëhej Kosovës dhe popullit të saj’.
“Lufta jonë ishte e drejtë dhe në përputhje me normat ndërkombëtare të
luftës,” insiston Thaci i cili aso kohe ishte lider politik i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë luftës 1998-99 me forcat e Serbisë.
Por ai gjithashtu tha se Kosovës i duhet një gjykatë e re për ta ‘pastruar’
emrin e saj nga pretendimet e bëra në vitin 2010 në raportin e Dik Martit
në Këshillin e Evropës, i cili pohonte se ish komandantët e UÇK-së përfshirë edhe vet Thaçin kishin organizuar veprime kriminale përfshirë këtu
edhe rrjetin ad-hoc të objekteve të paraburgimit në Shqipëri, me sugjerimin se këta pjesëtarë edhe kanë nxjerrë organet nga të burgosurit.
Kosova “duhet të tejkalojë këtë sfidë e bashkuar”, tha Thaçi, duke kërkuar
nga deputetit që t’a votojnë atë.
Gjatë debatit, disa deputetë kundërshtuan ashpër akuzat për krime lufte
dhe trafikim organesh nga UÇK.
Fatmir Limaj, ish komandant i UÇK-së që është liruar nga akuzat për
krime lufte nga Tribunali i Hagës, ka parashtruar pyetjen se pse vendeve
siç është Bosnja u është lejuar nga bashkësia ndërkombëtare gjykimi i rasteve të veta.
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“Gjykata e Hagës është marrë me krimet e luftës në ish Jugosllavi. Ka
gjykuar raste aq s aka mundur dhe ato që nuk ka arritur i ka bartur tek
gjykatat vendore. Pse u desh që Kosova të trajtohej ndryshe?’’ pyeti ai.
Por deputetja serbe Vesna Mikic, nga Lista e Bashkuar Serbe, tha se po
shpreson që gjykata e re do të sigurojë që ‘gjithë kriminelët që ishin
pjesëtarë të UÇK-së të përballen me drejtësinë’.
“Ata duhet dënuar për secilën viktimë serbe, për secilën serbe të dhunuar, për secilin organ serb të hequr, për secilin monument të djegur serb,
për çdo pëllëmbë toke të marrë me dhunë dhe për secilin serb të dëbuar,”
deklaroi ajo.
Ambasada amerikane në Prishtinë falënderoi deputetët për miratimin e
gjykatës së re, duke thënë se ata ‘ kanë konfirmuar zotimin e tyre për
themelimin e gjykatës sipas ligjeve të Kosovës e cila do të përqendrohet në
individë dhe akte individuale”.
“Vota e sotme hap rrugë për një proces të cilin bashkësia ndërkombëtare
do t’a konsiderojë të besueshëm, dhe që do të ndihmojë të mbyllet ky kapitull i vështirë në historinë e Kosovës” thuhet në deklaratën e ambasadës.
Tribunali do të veprojë sipas ligjeve të Kosovës, por prokurorët dhe
gjyqtarët do të jenë ndërkombëtarë, sqaroi Thaçi në Kuvend.
Pritet që të ketë një zyre në Kosovë dhe një zyrë tjetër jashtë vendit, por
mbetet e paqartë kur saktësisht do të themelohet kjo gjykatë.
Sot është votuar dhe miratuar edhe zgjatja e mandatit të Misionit të BE-së
për Sundimin e Ligjit në Kosovë, EULEX deri në qershor 2016.
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KOSOVA KËRKON NGA BE
THEMELIMIN E GJYKATËS SË
RE
14 APR 14

Presidentja Atifete Jahjaga tha se do të kërkojë nga BE
themelimin e gjykatës special jashtë Kosovës për të
trajtuar krimet e luftës të kryera gjatë viteve 1990, pasi
të ketë siguruar pajtimin e të gjitha palëve

Edona PECI

J

ahjaga tha se do të kërkojë nga Kethrin Eshton, shefen për politikë të
jashtme të BE-së “për të themeluar gjykatën e Kosovës jashtë vendit
për të adresuar pretendimet [e drejtuara kundër luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës] e ngritura nga raporti i Këshillit të Evropës në
vitin 2010.’
Në një konferencë për shtyp të premten, Jahjaga tha: “Themelimi i
gjykatës special pasqyron angazhimin e Kosovës për një proces të pavarur
dhe të paanshëm në ballafaqimin, në mënyrë të besueshme, me këto akuza
të ngritura.
“Kjo gjykatë do të përqëndrohet në individë dhe në aktet e kryera individualisht dhe nuk gjykon përpjekjet kolektive të popullit për liri,” shtoi ajo.
Komentet e saj erdhën pas takimit të përbashkët me udhëheqësit e partive
politike, me të cilët ajo tha se ishte arritur marrëveshja ‘ për përpjekje të
përbashkëta në fushën e sundimit të ligjit dhe bartjen e kompetencave tek
institucionet e Kosovës.
“Ne gjithashtu kemi diskutuar rëndësinë e zgjatjes së mandatit të EULEX-it deri në vitin 2016,” tha Jahjaga duke iu referuar skadimit të mandatit të misionit për sundimin e ligjit në qershor të këtij viti.
Edhe pse të gjitha partitë kryesore në Kosovë tashmë janë pajtuar për
themelimin e tribunalit të ri për krime lufte, disa liderë të opozitës akoma
mendojnë që një vendim i tillë e dëmton Kosovën.
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Isa Mustafa, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës në opozitë tha se
themelimi i tribunalit ishte ‘barrë e rëndë për Kosovën’’.
“Ne nuk mendojmë që Kosova meriton një gjykatë të tillë,”shtoi ai, duke
thënë se Kuvendi duhet të miratojë themelimin e kësaj gjykate gjatë javëve
në vijim.
Albin Kurti, kryetar i Lëvizjes Vetvendosje, e cilëson themelimin e kësaj
gjykate ‘hap prapa për Kosovën’.
“Asocimi i Kosovës me termet si krime lufte dhe krime ndaj njerëzimit do
të dëmtojnë reputacionin e Kosovës në botë,” tha ai.
Tribunali synon të ndriçojë krimet e luftës të kryera nga ish pjesëtarët e
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë viteve 1998-1999.
Është akoma e paqartë nëse tribunal do të merret me akuzat për trafikim
organesh por është e ditur se do të merret me rrëmbimet dhe deportimin
e më se 500 personave, kryesisht serbë, të cilët janë të pagjetur që nga
përfundimi i konfliktit në korrik 1999 në Kosovë.
Hetimi i akuzave për trafikim organesh që janë ngritur nga raporti i Dik
Martit në Këshillin e Evropës ende po vazhdojnë.
Raporti i publikuar në vitin 2010, akuzon ish komandantët e Ushtrisë
Çlirimtare të Kosovës, të grupit Drenica – përfshirë edhe Kryeministrin
Hashim Thaçin, dhe deputetë të tjerë të Partisë Demokratike të Kosovës,
në mesin e tyre edhe Shaip Muja, Azem Syla dhe Xhavit halite, se kanë
marrë pjesë në veprime kriminale, përfshirë edhe rrjetin ad-hoc të objekteve të paraburgimit në territorin e Shqipërisë.
Haliti deklaroi për BIRN se ai është ‘gati që të ballafaqohet me drejtësinë’.
“Nëse më fton tribunali natyrisht se edhe unë do të shkojë,” tha ai.
“Nëse tribunal themelohet në përputhje me procedurat evropiane, atëherë
kjo do të ndihmojë njerëzit e përmendur në raportin e Martit” shton ai.
Por ai akuzat e Marti ti përshkruan si “trillime të kulluara” dhe kërkoi
më shumë qartësime sa i përket mënyrës sesi tribunali do të trajtojë këto
akuza.
Propozimi për themelimin e tribunalit dhe mandate i ri i EULEX-it duhet
të miratohen nga Kuvendi i Kosovës, por mbetet e paqartë se kur do të
mbahet votimi.
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Kryetari i Kuvendit, Jakup Krasniqi tha të hënën se ka informuar grupet
parlamentare se në momentin kur të merret përgjigja e BE-së në letren e
Jahjagës ‘duhet të jenë të gatshëm që të votojnë për të”.
“Në momentin kur të bëhet shkëmbimi i letrave, ne do t’i dërgojmë ato
tek institucionet përgjegjëse’ tha për BIRN këshilltari i Jahjagës për media, Arbër Vllahiu. the exchange of letters is done, we will send it to the
responsible institutions,” Jahjaga’s media adviser Arber Vllahiu told BIRN.
Grupi ndërkombëtar i Human Rights Watch ka mbështetur krijimin e tribunalit të ri, duke kërkuar nga Kosova mbështetjen për këtë iniciativë ‘
për të dëshmuar se konsideron sundimin e ligjit të rëndësishëm dhe është
i zotuar ndaj drejtësisë kur kemi të bëjmë me abuzime të rënda’’.
“propozimi për të themeluar gjykatë special dhe zgjatur mandatin e misionit për sundimin e ligjit në Kosovë, EULEX, është mundësi për Kosovës
për të avancuar drejtësinë dhe llogaridhënien individuale për krimet tejet
serioze,” tha Drejtoresha për Human Rights Watch për BE, Lotte Leicht të
premten.
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HWR MBËSHTET
TRIBUNALIN E RI PËR KRIME
LUFTE NË KOSOVË
11 PRILL 2014

Kuvendi i Kosovës duhet të miratojë themelimin e
gjykatës speciale, me vendndodhje jashtë vendit, për
të provuar akuzuat për krime dhe krimet tjera të rënda
të mbetura nga konflikti i Kosovës – deklaron Human
Rights Watch.

Marija RISTIC

“P

ropozimi për themelimin e gjykatës special dhe zgjerimin
e misionit të BE-së për sundim të ligjit në Kosovë paraqet
shansin e Kosovës për të avancuar drejtësinë dhe llogaridhënien individuale për krimet shumë të rënda ‘ tha Lotte Leicht, Drejtoresha e Human Rights Watch për BE në një komunikatë për shtyp të
lëshuar të premten.
Sipas Leicht, Kuvendi duhet të miratojë zgjerimin e mandatit të Misionit të
BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë, EULEX, ashtu siq e do nevoja për të
vazhduar hetimet dhe ndjekjet ligjore të krimeve të ndjeshme në Kosovë.
“Kuvendi duhet të votojë pro, të tregojë që sundimin e ligjit e merr seriozisht dhe është i zotuar ndaj drejtësisë për abuzime të rënda,” tha ajo..
BIRN ka raportuar në fillim të kësaj jave se Ministri i Punëve të Brendshme
të Holandës, Frans Timmermans, kishte informuar parlamentin holandez
javën e kaluar për kërkesën për asistencën holandeze të nevojshme në momentin kur Task Forca për Hetime Speciale e BE-së,TFHS, të përfundojë
hetimet në akuzat për krime të luftës dhe akuzat tjera. Këto gjenden në
raportin e përpiluar nga Dik Marti të Këshillit të Evripës të dhjetorit 2010.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës aktualisht janë
duke negociuar me Kosovën mandatin për gjykatën e re, për të cilën
burimet e BIRN brenda BE-së thonë se ajo do të jetë e itegruar në sistemin
juridik të Kosovës, por me status special.
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Por seancat e tribunalit do të mbahen jashtë vendit, dhe gjyqtarët, prokurorët dhe stafi tjetër do të jenë ndërkombëtarë.
Nëse Kuvendi i Kosovës e miraton gjykatën, do të nevojitet miratimi i ligjeve të reja dhe mbase edhe ndryshimi i kushtetutës për të mundësuar
themelimin dhe operimin e dhomave special gjyqësore.
Sipas Human Rights Watch, përkundër progresit, sistemi i drejtësisë në
Kosovë akoma mbetet i brishtë, me siguri jo të duhur për gjyqtarët, stafin
e gjykatave, prokurorët, dhe të palët paditëse.
Mungesa e masave adekuate për mbrojtjen e dëshmitarëve paraqet shqetësim të veçantë që e bën nevojën e një dhome me bazë në BE
qenësore, thuhet më tej në komunikatë.
“Themelimi i kësaj gjykate special jashtë Kosovës është kritike për integritetin dhe kredibilitetin e procesit,” tha Leicht.
“Duke ditur numrin e kërcënimeve ndaj dëshmitarëve si dhe të vdekjeve të
tyre, ka shumë gjasa që çdo kush që ka informata do të ndjehet i pasigurte
që të dëshmojë në Kosovë ” shton Leicht
Human Rights Watch gjithashtu i referohet letrën së 17 gjyqtarëve të BEsë, të cilën e posedon BIRN, i cila thotë se juristët ndërkombëtarë duhet të
kenë rol udhëheqës në rastet e krimeve të luftës, krimin e organizuar dhe
rastet e korrupsionit në Kosovë, dhe jo që ato kompetenca të kalojnë tek
gjyqtarët vendorë siç ishte propozuar.
“Kosova ka arritur shumë këto 15 vite që nga lufta. Por kur gjyqtarët
ndërkombëtarë të thonë se sistemi i drejtësisë në Kosovë nuk është i gatshëm të menaxhojë rastet e ndjeshme, atëherë Kuvendi i Kosovës duhet t’i
dëgjojë ata dhe të veprojë në emër të vullnetit të popullit të Kosovës për të
avancuar mbrojtjen dhe drejtësinë,” vazhdon ajo.
Kryesuesi i delegacionit të BE-së në Kosovë, Samuel Zhbogar, të premten
propozimin për gjykatë special e ka përshkruar si mënyrën më të mire për
Kosovën që të lëvizë tej raportit të Martit.
“Unë jam i vetëdijshëm që shumica druajnë për imazhin e Kosovës me një
gjykatë të tillë, por unë do të thosha se qartësimi i këtyre akuzave do të
largonte një re të zezë që ka ngulfatur Kosovën. Kjo të mënjanonte argumentet që vazhdojnë të ushqejnë paragjykimin mbi Kosovën,” tha ai.
“Ne e kuptojmë që ky është një vendim i vështirë për Kosovën, dhe Kuvendin e Kosovës. Ai kërkon shumë sinqeritet, guxim dhe besim në sundimin e ligjit dhe drejtësinë,” tha ai
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PRESIDENTJA E KOSOVËS E
MBËSHTETË TRIBUNALIN E
RI PËR KRIME LUFTE
04 PRILL 2014

Presidentja e Kosovës tha se ajo është e gatshme
që të bashkëpunojë me tribunalin e ri ndërkombëtar
të propozuar për trajtimin e krimeve të luftës dhe
pretendimet për trafikimin e organeve gjatë konfliktit të
fundviteve të nëntëdhjeta.

Edona PECI

N

donëse mbetet e paqartë se ku do të vendoset apo çfarë mandati
do të ketë gjykata apo tribunali special i ri i propozuar, presidentja
e Kosovës Atifete Jahjaga tha se është e gatshme që të punoi me
institucionet ndërkombëtare për ta themeluar atë.
Jahjaga tha se “Institucionet e Kosovës kanë shprehur gatishmërinë e tyre
për të bashkëpunuar me partnerët ndërkombëtarë”.

“Ky proces është i përqendruar në individë, dhe nuk është gjykim i përpjekjeve të përbashkëta të shtetit për liri,” tha ajo, duku iu referuar gjykatës
e cila pritet t’i trajtojë kryesisht krimet e luftës që janë kryer gjatë konfliktit të viteve 1998-99 në Kosovë.
Megjithatë nuk është e qartë nëse iniciativa mund të udhëheqë mbështetjen e plotë politike në Kosovë.
Komentet e Jahjagës vinë disa javë pasi që mediat e vendit e kishin rrjedhur atë që ishte raportuar si draft statuti i një tribunali të ri ndërkombëtar
për t’i ndjekur penalisht personat për “krimet e rënda” të kryera nga viti
1998 deri në vitin 2000 të cilat janë të lidhura me raportin e Këshillit të
Evropës për pretendimet për trafikim organesh nga ana e luftëtarëve të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës gjatë konfliktit.
Në draftin e supozuar, që ishte shkruar nga ekspertë ndërkombëtarë,
theksohej se “tribunali do të ishte gjykatë ndërkombëtare e pavarur ad hoc
por nuk do të jetë pjesë e sistemit të gjyqësorit apo drejtësisë së Kosovës”.
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Mediat e vendit kanë raportuar se ajo gjykatë pritet të ketë juridiksion
mbi rastet e gjenocidit, krimeve kundër njerëzimit dhe rastet e krimeve të
luftës, mes të tjerash.
Megjithatë, as Prishtina e as Bashkimi Evropian nuk kanë konfirmuar nëse
drafti i supozuar është i vërtetë dhe nuk kanë ofruar informata rreth tribunalit të propozuar.
Komentet e Jahjagës të cilat dukeshin se shprehnin gatishmëri për bashkëpunim me tribunalin e ri ishin bërë gjatë një bisede telefonike me Jonathan Moore, drejtor i Zyrës së Departamentit të Shtetit të ShBA-ve për
çështje të Evropës jugore dhe qendrore.
Jahjaga i tha Moore se “Kosova ka treguar kurajë dhe lidership në trajtimin
e së kaluarës së saj”, duke shtuar se “Kosova do të vazhdoi të angazhohet
në përpjekje për ngritjen e sundimit të ligjit”.
Muajin e kaluar, Clint Williamson, kryeprokuror në task forcën e themeluar nga misioni i BE-së për sundimin e ligjit në Kosovë (EULEX) për
vërtetimin e tregtisë së pretenduar të paligjshme të organeve, i inkurajoi
autoritetet në Prishtinë për bashkëpunim në gjetjen e së vërtetës rreth
pretendimeve “për ta zgjidhur këtë çështje njëherë e përgjithmonë”.
EULEX-i aktualisht është autoriteti i vetëm që ka kompetenca ekzekutive
për rastet e krimeve të luftës në Kosovë, dhe qeveria e Kosovës deri më tani
ka insistuar që çfarëdo institucioni i ri duhet të vendoset në Kosovë dhe të
veprojë sipas ligjeve të saj.
Duke iu referuar shqyrtimit të mandatit të EULEX-it, i cili skadon këtë
verë, kryeministri Hashim Thaçi tha të premten se ai do të shkëmbente letra me Brukselin me qëllim të vërtetimit të kontrollit të plotë të Prishtinës
mbi sistemin e drejtësisë së Kosovës.
“Këto letra do të përcaktojnë qartazi se Kosova i ka kapacitetet e veta të
plota për ta udhëhequr sistemin e drejtësisë dhe për të pasur kompetenca
ekzekutive. Roli i misionit të BE-së do të jetë më shumë mbështetës dhe
konsultativ,” tha ai.
Duke e trajtuar çështjen e tribunalit të ri të propozuar, Thaçi tha se “Kosova është e gatshme që ta trajtojë sistemin e vet të drejtësisë me çdo lloj
sfide dhe me mbështetje të plotë ndërkombëtare”.
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KOSOVËS I KËRKOHET
BASHKËPUNIM NË HETIMET
PËR TRAFIKIM ORGANESH
11 MARS 2014

Kryesuesi i Task-Forcës ndërkombëtare për hetimin
e akuzave për trafikim organesh nga ish- luftëtarët
në Kosovë gjatë konfliktit të fund-viteve 1990, tha se
ai është i vendosur që të zbardhë të vërtetën dhe të
ndjekë penalisht të dyshuarit.

Edona PECI

K

lint Uilliamson, prokurori kryesor në Task-Forcën e themeluar nga
Misioni i BE-së për Sundimin e Ligjit në Kosovë për të hetuar trafikimin e pretenduar të paligjshëm të organeve, i tha autoriteteve
në Prishtinë të marten se ata duhet të bashkëpunojnë për të kërkuar të
vërtetën lidhur me akuzat ‘ që kjo çështje të kryhet njëherë e përgjithmonë’.
Gjatë takimeve me zyrtarët e Kosovës, Uilliamson “ka shprehur vendosmërinë e tij për të zhvilluar hetime të paanshme dhe të pavarura që do të
zbardhnin të vërtetën ndaj këtyre akuzave serioze të raportit të Këshillit të
Evropës”, sipas një deklarate nga Task- Forca Speciale e Hetimeve, TFSH.
Raporti i Këshillit të Evropës i raportuesit Dik Marti në dhjetor 2010 kishte
involvuar krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përfshirë edhe kryeministrin Hashim Thaçi, në krimin e organizuar, dhe akuzuar ata për nxjerrjen e organeve njerëzore nga të burgosurit serbë dhe të tjerë në Shqipëri
gjatë luftës së vitit 1998-99.
“Z. Uilliamson ka theksuar se mandati i TFSH është hetimi, dhe në rast të
lëshimit të urdhrit, edhe ndjekja penale e individëve që personalisht janë
përgjegjës për krimet e dyshuara që janë paraqitur në raportin e Martit’ –
thuhet në deklaratën e TFSH.
“Ai theksoi se është i vetëdijshëm për spekulimet e bëra lidhur me të ardhmen e TFSH dhe hetimeve të tij. Por ai theksoi se puna hetimore është
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duke vazhduar dhe është ende herët që të paragjykohet ndonjë rezultat,”
– thuhet më tutje në deklaratë.
Akuzat për trafikim organesh janë mohuar zëshëm.
Vizita e Uilliamson në Kosovë, ndodhi disa javë pasi mediat lokale kishin raportuar se çfarë po përmbante pdraft- statuti për një tribunal të ri
ndërkombëtar për të ndjekur të dyshuarit për ‘krimet serioze’ të kryera
nga viti 1998 deri 2000 dhe të cilat kanë të bëjnë me raportin e Këshillit të
Evropës për trafikim organesh.
Nga informacioni që ka rrjedhë nga ky draft, dhe i cili ishte shkruar nga
ekspertët ndërkombëtar thuhet se ‘tribunali do të jetë gjykatë e pavarur
ad hoc ndërkombëtare që nuk do të jetë pjesë e gjyqësorit të Kosovës apo
sistemit gjyqësor të saj”.
Mediat lokale kanë raportuar se pritet që ky tribunal i ri të ketë juridiksionin për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe rastet e krimeve të
luftës, mes tjerash.
Zyrtarët kosovarë deri tani kanë hezituar që konfirmojnë apo të mohojnë
planet për tribunalin në fjalë.
Pas takimit me Uilliamson, Ministri i Drejtësisë në Kosovë, Hajredin Kuçi
tha se “çfarëdo rasti eventual që të jetë do të duhet të mbahej brenda territorit të Repubkikës së Kosovës dhe në përputhje me ligjet e Kosovës dhe
juridiksionin e saj”.
“Ne duam që sovraniteti i vendit tone të respektohet; ne duam që të arriturat tona në sektorin e drejtësisë dhe bashkëpunimi i deritanishëm me
EULEX-in të njihen. Ne duam që respektimi i të drejtave të njeriut për
secilin qytetar të jetë në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe ne
duam gjithashtu që të ruajmë imazhin e vendit tone,” deklaroi Kuçi.
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BE-JA PËRFUNDON
HETIMET PËR TRAFIKIMIN
E ORGANEVE NË KOSOVË NË
VITIN 2014
26 PRILL 2013

Foto nga Beta

BE-ja tha se hetimet për dyshimet se luftëtarë të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës kanë marrë dhe shitur
organe të të burgosurve gjatë fundit të konfliktit të
viteve 1990, do të përfundojë vitin e ardhshëm.

Marija RISTIC

K

ryeministri serb, Ivica Dacic tha se mori konfirmime se hetimet do
të përfundojnë në vitin 2014, gjatë një takimi të enjten me kryeprokurorin e taskforcës së BE-së që po heton akuzat për trafikim
organesh.
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“Jemi të përkushtuar të vazhdojmë bashkëpunimin dhe të rrisim aktivitetet tona për t’i nxjerrë para drejtësisë të gjithë atë që morën pjesë në
krimet monstruoze”, tha Dacic.
Taskforca Speciale e EULEX-it për hetimet është përgjegjëse për hetime të
mëtejshme në dyshimet e përmendura në raportin e vitit 2010 nga Këshilli
i Evropës dhe raportuesi për të drejtat e njeriut në atë kohë, Dick Marty.
Raporti hodhi dyshime se disa anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
duke përfshirë kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaçin, kanë marrë dhe
shitur organe të të burgosurve gjatë konfliktit të vitit 1999 me forcat serbe.
Prokurori i BE-së, Clint Williamson nuk bëri asnjë koment për mediat pasi
u takua me Dacicin, por qeveria serbe lëshoi një deklaratë ku tha se shumë
persona janë marrë në pyetje nga taskforca.
“Deri më tani, ekipi i BE-së ka marrë në pyetje 100 dëshmitarë të mundshëm”, tha qeveria në një deklaratë.
Hetimet për trafikimin e organeve krijuan më shumë kontroversa vitin
e shkuar kur një stacion televiziv serb transmetoi një intervistë me një
anëtar të dyshuar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që tha se kishte marrë
organe të të burgosurve serbë në qytetin e Kukësit në Shqipëri, në vitin
1999.
Intervista në televizion u kritikua nga ekspertët ndërkombëtarë dhe vendorë, që thanë se mund të dëmtojë hetimet.
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SERBIA NDËRMJETËSON NË
KONFLIKTIN PËR TRAFIKIMIN
E ORGANEVE MES BE-SË DHE
RUSISË
13 SHKURT 2013

Rusia ka refuzuar të japë prova për prokurorinë
e misionit të rendit të ligjit të BE-së që po gjykon
shqiptarët në Prishtinë për transplantet e paligjshme të
organeve.

Marija RISTIC

A

utoritetet në Moskë refuzojnë për shkaqe politike të japin prova për
qytetarët rusë, të cilëve mund t’iu jenë marrë veshkat dhe iu janë
shitur ilegalisht në klinikën Medicus në Kosovë, tha të mërkurën,
prokurori serb për krime lufte .
Rusia është aleate e Serbisë, dhe si Beogradi, nuk e njeh Kosovën si shtet
të pavarur.
Shtatë të pandehur shqiptarë po gjykohen momentalisht në Prishtinë nga
misioni i BE-së, për rendin e ligjit, EULEX, përfshirë Lutfi Dervishin, pronarin e klinikës Medicus.
“Po punojmë për një zgjidhje. Rusia është e gatshme të na dergojë provat, dhe të lejojë vetëm prokurorinë e Serbisë t’i përdorë. Do të shohim se
si mund të merremi me këtë, dhe t’i lejojmë EULEX-it t’i përdorë”, tha
prokurori serb për BIRN-in.
Rasti Mediucs qëndron mbi akuzat se dhurues të varfër nga vende të
ndryshme përfshirë Rusinë dyshohet se janë joshur nga klinika me premtimin e rremë se do të marrin deri në 15, 000 euro për veshkat.
Prokurori serb beson se rasti Medicus mund të lidhet gjithashtu me dyshimet për trafikim organesh nga anëtarë të Ushtrisë Clirimtare të
Kosovës, UCK, që luftuan kundër forcave të Beogradit gjatë luftës në fund
të viteve 1990.
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Dyshimet, që fillimisht dolën në librin “Zonja Prokurore”, nga ish prokurorja e Tribunalit të Hagës, Carla del Ponte, sugjerojnë se UCK-ja mund të
ketë rrëmbyer qindra civilë në Kosovë në vitin 1999, disa prej të cilëve janë
dërguar në qytetin e Burrelit në Shqipëri, ku iu morën organet.
Akuza të ngjashme u bënë në dhjetor të vitit 2010, në raportin e raportuesit
të asaj kohe të Këshillit të Evropës, Dick Marty, i cili akuzoi disa luftëtarë
të UCK-së, përfshirë kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaci, se kanë shitur organet e të burgosurve gjatë konfliktit të vitit 1999.
Konflikti mes EULEX-it dhe Rusisë u thellua pasi prokurori në rastin
Medicus, Jonathan Ratel, në një intervistë për gazetën franceze Le Monde
të shtunën, tha se Moska po bllokon hetimin më të madh ndërkombëtar
në trafikimin e organeve.
Sipas Ratelit, Rusia ka prova në lidhje me tre dëshmitarët e mundshëm që
shitën organet në Kosovë.
Rusia, muajin e shkuar akuzoi BE-në se ka dështuar të përparojë në hetimin për trafikimin e dyshuar të organeve nga luftëtarët e UCK-së.
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RUSIA KRITIKON BE-NË PËR
RASTIN E TRAFIKIMIT TË
ORGANEVE NË KOSOVË
24 JANAR 2013

Moska, aleatja e Beogradit, tha se BE-ja ka dështuar të
shtyjë përpara hetimet në rastin e dyshuar të trafikimit
të organeve nga luftëtarët kosovarë, gjatë konflikti në
fund të viteve 1990-të.

Marija RISTIC

“J

emi penguar nga qëndrimi jokonstruktiv i BE-së, që ka ‘uzurpuar’ rastin dhe e ka zvarritur prej shumë kohësh”, tha ministri
i Punëve të Jashtme Ruse, Sergei Lavrov, duke thënë se BE-ja
gradualisht po e mbyll hetimin.
Lavrov i referohet Task Forcës Speciale të Hetimit të BE-së, SITF, e cila ka
për detyrë të bëjë hetime të mëtejshme për trafikimin e organeve të përmendur në një raport të vitit 2012 nga raportuesi i atëhershëm i të drejtave
të njeriut të Këshillit të Evropës, Dick Marty.
Raporti hodhi dyshime se disa anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës,
përfshirë kryeministrin e tanishëm të Kosovës, Hashim Thaçi, kanë marrë
dhe shitur organe të të burgosurve gjatë konfliktit me forcat serbe në vitin
1999.
Zëdhënësi i SITF-së, Juri Las, refuzoi deklaratën e Rusisë, duke thënë se
“BE-ja nuk po i mbyll hetimet”.
“Jemi duke përparuar në hetime dhe mund të ju siguroj se puna jonë po
vazhdon. Po bëjmë progres në marrjen e të dhënave relevante nga terreni
dhe po bashkëpunojmë me palë të tjera”, tha Las për agjencinë e lajmeve
Tanjug.
“Kjo ende nuk është e dukshme, sepse po kujdesemi për mbrojtje të dëshmitarëve dhe për këtë arsye nuk po i bëjmë gjetjet publike”, shtoi Las.
Hetimi për trafikim të organeve shkaktoi më shumë kundërshti vitin e
shkuar, kur një stacion televiziv në Serbi transmetoi një intervistë me një
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ish-anëtar të pretenduar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, i cili tha se
kishte marrë organe të të burgosurve serbë në një fshat të Kukësit në vitin
1999.
Intervista televizive u kritikua nga ekspertët ndërkombëtarë dhe ata vendorë, që thanë se mund të dëmtojë hetimin për akuzat për trafikim të
organeve.
Kosova dhe Shqipëria kanë mohuar akuzat, ndërsa Serbia këmbëngul se
hetimi duhet udhëhequr nga një ekip i OKB-së, në përputhje me Rezolutën
1244 të OKB-së për Kosovën, që daton nga viti 1999.
Lavrov tha se Rusia mbështet “kërkesën legjitime të Serbisë për t’i kaluar
hetimin Kombeve të Bashkuara, dhe jo BE-së”.
Rusia është aleate e Serbisë dhe mban rregullisht anën e Beogradit në
çështjen në lidhje me pavarësinë e Kosovës.
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EKIPI I BE-SË BËN
INTERVISTA NË SERBI PËR
TRAFIKIMIN E ORGANEVE NË
KOSOVË
9 TETOR 2012

Kryeprokurori Clint Williamson në takim me presidentin serb Tomislav Nikolic, Foto nga Beta

T

askforca Speciale e BE-së përgjegjëse për hetimin e trafikimit të
organeve që dyshohet se ka ndodhur në Kosove dhe Shqipëri në
vitet 1990, do të fillojë të marrë në pyetje dëshmitarë në Serbi.

Marija Ristic BIRN Beograd
Pas një vizite dy ditore në Serbi tw Clint Williamson, Kryeprokurori i Taskforcës Speciale të BE-së për Hetim, SITF, ekipi i tij deklaroi se hapi tjetër
është të mësohet më tepër për personat që u zhdukën gjatë konfliktit në
Kosovë.
“Do të vazhdojmë me hetimet dhe kjo do të përfshijë natyrisht intervista
me dëshmitarë në Serbi, përfshirë ata që kanë informacion relevant për
zhdukjen e individëve gjatë konfliktit në Kosovë dhe më pas”, tha për mediat lokale, Juri Las, zëdhënës i SITF-së.
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Hetimi për trafikimin e organeve vijon raportin e Dick Martyt të dhjetorit
të vitit 2010, i cili në atë kohë ishte raportues I Këshillit të Evropës.
Raporti i vitit 2010 hedh dyshime se disa anëtarë të UCK-së, përfshirë
kryeministrin e Kosovës, Hashim Thaci, kanë trafikuar organe të të burgosurve gjatë konfliktit të vitit 1999.
Williamson u takua me presidentin e Serbisë, Tomislav Nikolic dhe kryeministrin Ivica Dacic, që shprehën mbështetjen e tyre dhe u zotuan se institucionet qeveritare serbe do të vazhdojë të bashkëpunojnë plotësisht në
hetim, tha SITF pas takimeve.
Willimson nuk pranoi të komentonte më tej për takimet, duke thënë se
hetimet po vazhdojnë ende.
Sipas deklaratës së lëshuar nga zyra e Presidentit pas takimit me Williamsonin, ekipi i BE-së për hetime do të shtrijë punën për krime të tjera të
dyshuara lufte që ndodhën gjatë konfliktit në Kosovë, si dhe dyshimet për
trafikim organesh.
Vladimir Vukcevic, kryeprokurori serb për krime lufte, i cili u takua
gjithashtu me Williamsonin, tha se prokuroria serbe ka prezantuar prova të reja tek kolegët e tyre në BE në lidhje me trafikimin e organeve në
Kosovë dhe Shqipëri.
Ky ishte takimi i parë mes Williamsonit dhe Vukcevicit, që kur një stacion
televiziv serb transmetoi një intervistë me një anëtar të dyshuar të ish
Ushtrisë Clirimtare të Kosovës, që tha se ka marrë organe të të burgosurve
serbë në fshatin shqiptar të Kuksit në vitin 1999.
Intervista televizive u kritikua si nga ekspertët ndërkombëtarë dhe ata
vendorë, duke qenë se mund të dëmtojë hetimin e BE-së në rastin e trafikimit të organeve.
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KACIN KRITIKON VENDIMIN
PER TE TRANSMETUAR
DESHMINE PER TRAFIKIM TE
ORGANEVE NE KOSOVE
30 SHTATOR 2012

Raporteri per Serbine ne Parlamentin Europian, Jelko
Kacin, kritikoi Prokurorine per Krime Lufte ne Serbi per
intervisten ne televizion te nje luftetari te UCK-se qe
dyshoht se ka marre pjese ne shitjen e nje organi te nje
te burgosuri serb.

Danilo LUCIC

K

acin kritikoi Prokurorin per Krime Lufte ne Serbi, Vladimir Vukcevic dhe zedhenesin e tij Bruno Vekarin per vendimin per te transmetuar nje interviste ne RTS.

“Shpresoj se Vukcevic dhe Vekarin jane ne dijeni te pasojave te ketij vendimi, jo vetem per impaktin emocional tek ata qe po kerkojne per te dashurit
e tyre, por edhe kredibilitetin e Serbise”, tha Kacin.
Ne interviste, nje deshmitar emri i te cilit nuk u be publik, ish luftetar
i Ushrise Clirimtare ne Kosove, UCK, tha per RTS-ne se i kishte hequr
zemren nje te burgosuri, me qellim per ta shitur , gjate konfliktit te viteve
1990 ne Kosove.
“Nuk dua qe askush te mendon se nuk po i kushtojme vemendje ceshtjes.
Po merremi seriozisht me kete ceshtje”, shtoi Kacin.
Prokurori per krime lufte ne Serbi, Vladimir Vukcevic, u pergjigj se Zyra e
Prokurorit respekton opinionin e Kacinit dhe e shikon si nje deklarate me
synime te mira, por se familjet e viktimave kishin dhene leje qe informacioni i ndjeshem te behj pulik, po ashtu edhe deshmitari.
Vukcevic shtoi se Zyra e Prokurorit ka siguruar qe “hetimi nuk eshte i kercenuar ne asnje menyre”, dhe se deshmia ne televizion nuk ka permendur
kohe, vend, ose detaje te tjera te krimit.
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Nikola Lazic, avokat penal ne Beograd, ka thene Zyra e Prokurorit per
Krime Lufte ne Serbi ka shkelur ligin, duke lejuar qe nje deshmitar i mbrojtur te flas ne publik per nje hetim qe ende po vazhdon.
Te merkuren, presidenti Tomislav Nikolic tha ne takimin e Asamblese se
Pergjithshme te OKB-se, se Serbia do qe hetohen dyshimet per trafikimin
e organeve ne Kosove. Akuzat kane qene pjese e raportit te Dick Martyt,
raportuesi i Asamblese Parlamentare te Keshillit te Evropes.
Raporti i vitit 2010 hedh dyshime se anetare te UCK-se, pershire kryeministrin e Kosoves, Hashim Thaci, kane trafikuar organe te te burgosurve
gjate konfliktit te vitit 1999.
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SHQIPËRIA HAP DYERT PËR
HETIMIN PËR TRAFIKIM
ORGANESH
03 MAJ 2012

Qeveria miratoi të mërkurën projektligjin, duke i dhënë
qasje të paprecedentë në territor të saj, një ekipi
prokurorësh të EULEX-it, për të hetuar dyshimet se
UÇK-ja ka marrë organe të të burgosurve serbë të
luftës.

Besar LIKMETA

D

uke folur gjatë një takimi të kabinetit, kryeministri Sali Berisha
tha se ligji i cili do të dërgohet në parlament së shpejti, i jep Task
Forcës speciale të EULEX-it për hetimin e trafikimit të organeve, të
gjitha mjetet për një hetim të plotë në territorin e Shqipërisë.
“E vëmë besimin e plotë në ekipin dhe me këtë ligj krijojmë bazën e nevojshme ligjore për të siguruar mbështetjen tonë të plotë”, tha Berisha, duke
shtuar se prokurori special i EULEX-it do të ketë fuqinë për të hulumtuar
edhe vendet e dyshuara të varreve masive.
“Jemi më shumë të interesuar që këto dyshime të hetohen me seriozitet
absolut”, shtoi ai.

Dick Marty, raportuesi për të drejtat e njeriut në Këshillin e Evropës, publikoi një raport në dhjetor të 2010, që lidhi ish ushtarët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, UÇK, duke përfshirë kryeministrin Hashim Thaçi, për
krim të organizuar dhe i akuzoi se kanë marrë organe të të burgosurve
serbë dhe të tjerë në Shqipëri.
Autoritetet kosovare dhe ato shqiptare kanë mohuar akuzat dhe janë pajtuar të marrin pjesë në hetimin ndërkombëtar në akuza.
Projektligji i draftuar nga Ministria e Drejtësisë e Shqipërisë dhe EULEX-i,
pason një vizitë në janar në Tiranë të John Clint Willimson, prokurori i
SHBA-së që udhëheq grupin punues hetues në dyshimet e prezantuara
nga raporti i Martyt.
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Nëse ligji miratohet do t’i japë fuqi grupit punues të EULEX-it për të thirrur dëshmitarë dhe të kërkojnë vende në territor të Shqipërisë, përmes
kërkesave të ndihmës ligjore të dyanshme.
Grupi punues do të ketë të drejtën “të dëgjojë dëshmitarë, ekspertë dhe
persona të akuzuar në Shqipëri; inspektojnë vende, mbledhin prova dhe
marrin çdo material që vlerësohet si i rëndësishëm për të hetuar dhe dënuar”, thuhet në projektligj.
Grupi punues do të bashkëpunojë në hetimin e drejtpërdrejtë më prokurorin e përgjithshëm në Shqipëri, ndërsa të gjitha autoritetet e përfshira
do të kenë mandat nga ligji për të ruajtur konfidencialitetin e hetimit.
Ligji përcakton se autoritetet vendore nuk mund të refuzojnë të bashkëpunojnë me grupin punues me justifikimin se krimet nën hetim “janë
të natyrës politike”.
Të gjithë anëtarët e grupit punues së EULEX-it në Shqipëri do të gëzojnë
imunitet diplomatik, sikurse dhe zyrat dhe automjetet e tyre.
Edhe dëshmitarët, ose personat për të cilët ka interes, të thirrur nga EULEX-i për të dhënë prova, do të gëzojnë imunitet të prokurorisë, gjatë
periudhës së hetimit.
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SERBIA HEDH DYSHIME
MBI LIMAJN PËR TRAFIKIM
ORGANESH
02 PRILL 2012

Prokuroria në Serbi tha të premten se po hetojnë Fatmir
Limajn dhe 28 luftëtarë të ish-Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, UÇK, për trafikim organesh dhe krime të tjera
lufte ndaj civilëve në Kosovë.

Marija RISTIC

S

ipas Zyrës së Prokurorit për Krime Lufte në Serbi, Fatmir Limaj,
ish-komandanti i UÇK-së, dyshohet për deportimin e serbëve dhe
joshqiptarëve nga kampi në Lapushnik në Kosovë për në kampet në
veri të Shqipërisë, ku dyshohet se janë bërë transplantime të paligjshme
organesh.

Serbia dhe Kosova nuk kanë traktat për ekstradim, duke qenë se Serbia
nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, dhe as nuk ka bashkëpunim midis Serbisë dhe UNMIK-ut, apo EULEX-it.
Limaj më parë është identifikuar si një nga organizatorët e trafikimit të
organeve në Kosovë në një raport të Dick Martyt, raportuesi i Këshillit të
Evropës, në dhjetor të 2010.
Hetimi për Trafikimin e Organeve në Kosovë po bëhet nga Misioni për
Rendin e Ligjit të BE-së në Kosovë, EULEX-i, dhe kryeprokurori Clint Williamson, i cili vizitoi Beogradin javën e shkuar për të shkëmbyer dëshmi
me Zyrën e Prokurorit për Krime Lufte në Serbi.
Bruno Vekaric, zëvendësprokurori për Krimet e Luftës, tha të premten se
Serbia ka prova të mjaftueshme që konfirmojnë për ekzistencën e rrjetit të
trafikimit të organeve në Kosovë dhe se kanë diskutuar për detajet teknike
të bashkëpunimit midis dy prokurorive me Williamsonin.
Për momentin pesë persona janë në gjyq në Gjykatën e Qarkut në Prishtinë
për 30 operacione të paligjshme që dyshohen se janë përfshirë në marrjen
ilegalisht të organeve për transplantim në klinikën mjekësore Medicus në
Prishtinë.
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Gjatë seancës dëgjimore për rastin Medicus, më 23 mars, prokurori Jonathan Ratel kërkoi që Dick Marty të paraqitet si dëshmitar, duke thënë se ka
prova që mund të qartësojnë rastin.
Përveç krimeve në kampin në Lapushnik, prokuroria serbe hedh dyshime
për Limaj edhe për krime lufte në pesë vende të tjera në Kosovë, duke
përfshirë kampin Kleçka, në rajonin e Drenicës në Kosovë.
Të premten, Gjykata në Prishtinë vendosi të vazhdojë me gjyqin kundër
Limajt dhe tre ish-luftëtarëve të tjerë të UÇK-së, ndërsa gjashtë të pandehurit e tjerë të rastit Kleçka u liruan nga të gjitha akuzat.
Limaj, deputet në Kosovë dhe nënkryetar i Partisë Demokratike në Kosovë,
është përballur me krime lufte më parë në Gjykatën Ndërkombëtare në
Jugosllavi, ICTY.
Në nëntor të 2005, Tribunali i Hagës e liroi nga të gjitha akuzat në lidhje me përfshirjen e tij të dyshuar në krimet e kryera në kampin burg në
Lapushnik në 1998.
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SERBIA PYET RRETH
SHKATËRRIMIT TË PROVAVE
MATERIALE NË RASTIN E
TRAFIKIMIT TË ORGANEVE
14 SHKURT 2012

Autoritetet serbe i kanë kërkuar Gjykatës së Hagës
të qartësojë raportet rreth shkatërrimit të provave
materiale të lidhura me dyshimet për trafikim organesh
në Kosovë.

Marija RISTIC

R

asim Lajic, kryetar i këshillit të Serbisë për bashkëpunim me Tribunalin, i ka shkruar sekretarit të Përgjithshëm të OKB-së, Ban
Ki-moon, kryeprokurorit të Gjykatës së Hagës, Serge Brammertz
dhe presidentit Theodor Meron, duke kërkuar një hetim për raportimet.
“Jemi informuar se këto prova materiale janë shkatërruar në vitin 2005,
dhe tani faji po hidhet nga njëra gjykatë në tjetrën, dhe ne duam të dimë
se çfarë ka ndodhur saktësisht”, i tha Lajic, agjencisë së lajmeve Tanjug,
të hënën.
Lajic i dërgoi letrat e tij zyrtare, të premten, dhe nuk ka marrë ende asnjë
përgjigje, sipas zyrës së tij.
Zyra e Prokurorit të Tribunalit nuk ishte e gatshme për komente, të martën.
Ish-kryeprokurorja Carla Del Ponte është cituar në një intervistë, kohëve
të fundit, për ditoren e Beogradit Press, të ketë thënë se prokurori i tanishëm e di si kush i ka shkatërruar provat materiale dhe se shumë pengesa
ishin vënë në hetimet e saj në këtë rast.
“NATO dhe UNMIK-u nuk na ka lejuar të kishim qasje në dokumente të
rëndësishme për Kosovën, ndërsa Shqipëria nuk na la të hynim në territorin e saj”, tha Del Ponte.
Sidoqoftë, Brammertz është cituar të ketë thënë se nuk ka asnjë informacion rreth shkatërrimit të provave materiale dhe se vetëm Del Ponte mund

DHOMAT E SPECIALIZ UARA TË KOS OVË S :
NGA INVESTIGIMET TEK AKTAKUZAT

- 16 8 -

të hedhë dritë mbi këtë çështje, duke qenë se dyshohet se ka ndodhur gjatë
kohës që ajo kishte atë post.
Rasti për trafikim të organeve në Kosovë aktualisht po hetohet nga Misioni
Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë, EULEX.
Një raport nga Këshilli i Evropës, i lëshuar në dhjetor të vitit 2010, përmbante dyshime se në vitin 1999 dhe 2000, anëtarë të Ushtrisë Çlirimtare
të Kosovës rrëmbyen serbë dhe të tjerë, i burgosën dhe vranë ata në veri
të Shqipërisë dhe morën pjesë të trupit të tyre për t’i shitur në treg të zi.
Serbia u përpoq ta vinte hetimin edhe një herë nën mbikëqyrjen e Kombeve
të Bashkuara, në një takim të Këshillit të Sigurisë së OKB-së më 8 shkurt,
por shtetet anëtarë nuk arritën konsensus për këtë çështje.
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KAPITULLI

DOKUMENTE
KYÇE

RAPORT “TRAJTIM ÇNJERËZOR DHE TRAFIK I
PALIGJSHËM ORGANESH NJERËZORE NË KOSOVË”
http://www.balkaninsight.com/en/file/show/CoEReport_Dick_Marty.pdf

“DEKLARATA E KRYEPROKURORIT TË TASK FORCËS
HETIMORE SPECIALE”
http://www.balkaninsight.com/en/file/show/Statement_of_the_Chief_
Prosecutor_of_the_SITF_EN.pdf

“LIGJI I KOSOVËS PËR DHOMAT E SPECIALIZUARA DHE
ZYRËN E PROKURORIT TË SPECIALIZUAR”
http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/05-L-053%20sh.pdf
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