
RAPORTI VJETOR I FDHK PËR !"!"
GODI#NJI IZVE#TAJ FHPK ZA !"!"
HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"

GJYKIMET PËR 
KRIMET E LUFTËS: 
PËRPARIM I NGADALTË

SU$ENJA ZA RATNE 
ZLO%INE: SPOR NAPREDAK

WAR CRIMES TRIALS: 
SLOW PROGRESS





Projekti “Monitorimi i Gjykimeve të ndërlidhura me Krimet e Kon!iktit në Kosovë 
dhe Përfshirja e Rinisë në Sektorin e Drejtësisë“ përkrahet "nanciarisht nga Min-
istria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Bashkuar përmes Ambasadës së saj në 
Prishtinë dhe nga Unioni Evropian përmes projektit “Transformimi i perceptimeve 
të kon!iktit përmes rritjes së përfshirjes qytetare dhe të komuniteteve në Kosovë”.

Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi ekskluzive e Fondit për të Drejtën Hu-
manitarë Kosovë dhe ai nuk pasqyron pikëpamjet e Ministrisë së Punëve të Jashtme të 
Mbretërisë së Bashkuar dhe Unionit Evropian. 
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ovu i uklju#ivanje mladih u pravosudni sektor” %nansiran je od strane Ministarstva 
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O$ce through the British Embassy in Pristina and the European Union in Kosovo 
through the project “Transforming con!icting perceptions through increased civic 
and community engagement in Kosovo”.

(e contents of this publication are the sole responsibility of the Humanitarian Law 
Center Kosovo and do not necessarily re$ect the views of the Foreign and Common-
wealth O)ce or (e European Union.
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Lista e akronimeve të përdorura

DHKR - Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Rënda; 
EULEX-i – Misioni i Bashkimit Evropian për Sundim të Ligjit në Kosovë;
FDHK – Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë;
KFOR – Forcat e sigurisë së Aleancës Veri atlantike (NATO), të cilët ndodhen në 
Kosovë që nga 12 qershori i vitit 1999;
KGJK – Këshilli Gjyqësor të Kosovës;
KPPRK – Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës;
KPRK – Kodi Penal i Republikës së Kosovës; 
LP RSFJ – Ligji Penal i Republikës Socialiste Federative Jugosllave, i cili ka hyrë 
në fuqi në vitin 1977. Me rregulloren 1999/24 të UNMIK-ut, e cila ka hyrë në fuqi 
me 12 dhjetor të vitit 1999. Sipas kësaj rregulloreje, “ligji i aplikueshëm në Kosovë 
do të jetë ai i cili ka qenë në fuqi me 22 mars te vitit 1989” apo ligjet të cilat ishin 
në fuqi para amandamentimit të Kushtetutës Jugosllave në atë vit;
MPB – Ministria punëve të brendshme;
NATO – Organizata e traktatit të Atlantikut Verior;
NJHKL – Njësia për Hetimin e Krimeve të Lu%ës;
PK – Policia e Kosovës; 
PP – Padia penale;
PPS – Padia penale e Prokurorisë Speciale;
PSRK – Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës;
QKUK – Qendra Klinike Universitare e Kosovës;
TPNJ – Tribunali Penal Ndërkombëtarë për ish Jugosllavinë;
UÇK – Ushtria Çlirimtare e Kosovës;
UNMIK – Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë.
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Përmbledhje

Në kuadër të projektit Monitorimi i Gjykimeve të ndërlidhura me Krimet e Kon-
!iktit në Kosovë dhe përfshirja e Rinisë në Sektorin e Drejtësisë, Fondi për të 
Drejtën Humanitare Kosovë (FDHK) edhe gjatë vitit 2020 ka vazhduar që rre-
gullisht të monitoroj dhe analizojë gjykimet për krimet e lu%ës të kryera ndaj 
popullatës civile, të cilat janë zhvilluar para gjykatave në Kosovë. Projekti i moni-
torimit të gjykimeve është zhvilluar në vazhdimësi, me gjithë speci"kat me të cilat 
karakterizohet viti 2020 për shkak të pandemisë me virusin Covid-19.

Krahas gjykimeve për krimet e lu%ës, FDHK gjatë vitit 2020 i ka përcjellë edhe 
procedurat penale në disa lëndë të caktuara, në të cilat aktakuzat në një mënyrë të 
caktuar janë të ndërlidhura me kon!iktin e armatosur në Kosovë 1998-1999 ose 
me pasojat e këtij kon!ikti me prapavijë etnike dhe politike. 

Falë monitorimit të rregullt të procedurave gjyqësore, të cilat janë zhvilluar gja-
të vitit 2020, FDHK ka qenë në gjendje për të analizuar edhe dokumentacionin 
gjyqësor, që ka të bëjë me këto procedura gjyqësore e ndaj të cilave ka pasur 
qasje falë bashkëpunimit të mirë shumëvjeçar me Këshillin Gjyqësor të Kosovës 
(KGJK), të bazuar në memorandumin mbi bashkëpunimin me këtë institucion. 
Qasja ndaj dokumentacionit të lëndëve, të cilat janë përcjellë gjatë vitit 2020, i ka 
mundësuar FDHK-së për të bërë analizën profesionale të palëve të vëzhguara në 
procedurë dhe që, aty ku e ka konsideruar të domosdoshme dhe duke iu referuar 
dispozitave ligjore, të bëjë sugjerime eventuale, vërejtje dhe rekomandime ose, 
aty ku ka pasur vend për këtë, të shpreh lëvdata, duke e pasur parasysh se bartësit 
e funksioneve të gjyqësorit në Kosovë në mesin e muajit qershor të vitit 2018 i 
kanë marrë kompetencat ekskluzive në hulumtimin dhe në procesuimin e lënd-
ëve me akuza për krimet e lu%ës. 

Në bazë të analizave të bëra, në kuadër të raportimit të tij vjetor mbi gjykimet 
e monitoruara, FDHK ka përgatitur një varg rekomandimesh për tejkalimin e 
dobësive të vërejtura dhe për përparimin e punës së institucioneve të gjyqësorit, 
me qëllim të arritjes në të ardhmen të rezultateve sa më të mira në këtë fushë. 
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Aktivitetet në kuadër të projektit
Monitoruesit e FDHK në periudhën e raportimit (1 janar – 31 dhjetor e vitit 2020) 
i kanë monitoruar pesëdhjetë e tetë (58) seanca të trupave gjykuese të gjykatave 
themelore në tetë (8) lëndë lidhur me aktakuzat për veprën penale krim i lu*ës 
kundër popullatës civile. Është përcjellë edhe një (1) seancë e kolegjit ankimor të 
Departamentit Special të Gjykatës së Apelit lidhur me këto akuza. 

Në periudhën e raportimit janë monitoruar edhe dy (2) seanca të dëgjimit, me të 
cilat kanë udhëhequr gjyqtarët e procedurave paraprake, gjatë të cilave janë shqyr-
tuar kërkesat e prokurorisë për caktimin e masës së sigurisë për shkak të ekzistimit 
të dyshimit të bazuar se të dyshuarit e kanë kryer veprën penale krim i lu*ës kundër 
popullatës civile. 

Po ashtu, në periudhën e raportimit janë monitoruar tri (3) seanca të shqyrtimit 
"llestar lidhur me aktakuzat, nëntë (9) seanca të trupave gjykues lidhur me aku-
zat, të cilat janë të lidhura me krimet e lu%ës, si dhe dy (2) seanca të kolegjeve 
ankimore të Departamentit Special të Gjykatës së Apelit lidhur me këto akuza. 

Para trupave gjykues, gjatë shqyrtimeve kryesore, që janë zhvilluar gjatë vitit ra-
portues, janë dëgjuar pesëdhjetë e tetë (58) dëshmitarë. Dyzet e pesë (45) dëshm-
itarë janë dëgjuar sipas propozimit të prokurorisë, pesë (5) sipas propozimit të të 
akuzuarve dhe të mbrojtësve të tyre, katër (4) sipas propozimit të të autorizuarve 
të palëve të dëmtuara dhe katër (4) sipas detyrës zyrtare nga ana e gjykatës. 

Me raportin e vitit 2020 janë përfshirë analizat e procedurave penale, të cilat në 
periudhën e raportimit janë zhvilluar para gjyqtarëve për procedurën paraprake 
ose trupave gjykues para Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Pri-
shtinë/Pri&tina, si dhe rigjykimit para trupit gjykues të Departamentit për Krime 
të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren[1]. 

Pjesë përbërëse e raportit janë edhe analizat e procedurave dhe të vendimeve në 

[1]  Sipas Ligjit mbi Gjykatat, i cili ka hyrë në fuqi në datën 2 janar të vitit 2019, me nenin 13 
është paraparë që Departamenti Special pranë Gjykatës #emelore në Prishtinë, aso kohe i 
formuar, të jetë kompetent për të vepruar në lëndët lidhur me aktakuzat e PSRK, në të cilat, 
deri në hyrjen në fuqi të këtij ligji, nuk ka përfunduar procedura e vlerësimit të aktakuzës. 
Lëndët, në të cilat procedura e vlerësimit të aktakuzës nuk ka përfunduar, do të shqyrtohen 
nga ana e gjykatave kompetente (kryesisht sipas kompetencës territoriale) ose gjykatat, të 
cilat të parat e kanë "lluar procedurën penale, deri në përfundimin e tyre në të gjitha fazat 
e procedurave. 
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lëndët në të cilat, lidhur me ankesat e palëve në procedurë, kanë vendosur kole-
gjet ankimore të Departamentit Special të Gjykatës së Apelit të Kosovës. 

Për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar ose akuzave se kanë kryer krim të 
lu*ës kundër popullatës civile, gjatë vitit 2020 kanë "lluar ose në faza të ndryshme 
janë zhvilluar procedurat penale në njëmbëdhjetë (11) lëndë kundër tetë (8) ser-
bëve dhe tre (3) shqiptarëve. 

Lidhur me akuzat e tjera, të cilat kanë qenë të lidhura me krimet e lu%ës dhe kanë 
prapavijë politike ose etnike, në tri (3) lëndë kanë qenë të përfshirë njëzet e tre 
(23) shqiptarë, tetë (8) serb dhe një (1) boshnjak. 

1. Procedurat penale lidhur me aktakuzat për krime të luftës

1.1. Procedura paraprake
Monitoruesit e FDHK në periudhën e raportimit kanë qenë të pranishëm në dy (2) 
seanca të dëgjimit, të mbajtura para gjyqtarëve të procedurës paraprake, gjatë të ci-
lave janë shqyrtuar kërkesat e prokurorëve të Zyrës së PSRK për caktimin e masës së 
paraburgimit për të dyshuarit, të cilët janë privuar nga liria për shkak të ekzistimit 
të bazuar se e kanë kryer veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile. 

Pas seancave të mbajtura të dëgjimit, masa e paraburgimit njëmujor iu është ca-
ktuar të dyshuarve në lëndën Prokurori kundër Dervish Krasniqit dhe Prokurori 
kundër Svetomir Baçeviqit.

1.2. Procedura e vlerësimit të aktakuzave 
Zyra e PSRK, në periudhën e raportimit i ka ngritur dy (2) aktakuza në drejtim 
të veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile në lëndët Prokurori kundër 
Goran Stanishiqit (6 shkurt i vitit 2020) dhe Prokurori kundër Zoran Vukotiqit/
Vukotiqi IV[2] (6 mars i vitit 2020). Lidhur me këto aktakuza kanë përfunduar 
procedurat e vlerësimit të ligjshmërisë dhe bazueshmërisë së aktakuzave dhe janë 
hapur shqyrtimet kryesore. 

1.3. Gjykimet e shkallës së parë
Monitoruesit e FDHK në periudhën e raportimit kanë vazhduar për t’i monito-

[2]  Kundër të akuzuarit Zoran Vukotiq janë ngritur edhe tri (3) aktakuza për krime të lu*ës 
kundër popullatës civile. 
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ruar shqyrtimet kryesore, të cilat gjatë vitit 2019 nuk kanë qenë të përfunduara si 
dhe ato të cilat janë të hapura gjatë vitit të raportimit. Gjatë vitit 2020, FDHK ka 
përcjellë zhvillimin e shqyrtimeve kryesore në gjashtë (6) lëndë.

Në lëndën Prokurori kundër Darko Tasiqit, para trupit gjykues të Departamentit 
për Krime të Rënda në Prizren, FDHK i ka përcjellë tetë (8) vazhdime të shqyr-
timit kryesor. Aktgjykimi i shkallës së parë në këtë lëndë është shpallur në datën 
22 qershor të vitit 2020[3]. 

Para trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina gjatë periudhës së raportimit ka vazhduar shqyrtimi kryesor i "lluar në 
vitin paraprak në lëndën Prokurori kundër Zoran Gjokiqit. Ai nuk ka përfunduar 
deri në fund të vitit raportues. Në periudhën e raportimit, lidhur me aktakuzat e 
ngritura në fund të vitit 2019 janë hapur shqyrtimet kryesore në lëndët Prokurori 
kundër Nenad Arsiqit dhe Prokurori kundër Zllatan Kërstiqit dhe Destan Shaba-
najt. Janë hapur edhe shqyrtimet lidhur me aktakuzat e ngritura në vitin 2020 në 
lëndët Prokurori kundër Goran Stanishiqit dhe Prokurori kundër Zoran Vukotiqit/
Vukotiqi IV. Procedura penale kundër të akuzuarit Nenad Arsiqit ka përfunduar 
me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë të shpallur në datën 24 dhjetor të 
vitit 2020. Procedurat në lëndët e tjera të cekura nuk kanë përfunduar deri në 
fund të vitit të raportimit.

Trupat gjykues, që kanë vendosur lidhur me aktakuzat, kanë qenë të përbërë nga 
tre (3) gjyqtarë profesional, shqiptarë. 

1.4. Rigjykimet 
Para trupit gjykues të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore 
në Prizren në datën 24 qershor të vitit 2020 është hapur shqyrtimi kryesor i ri-
gjykimit në lëndën Prokurori kundër Remzi Shalës.

Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës të datës 2 mars të vitit 2020, proce-
dura penale në lëndë është kthyer në rigjykim pas vendimit të plotfuqishëm. Gjyka-
ta Supreme në këtë lëndë ka vendosur lidhur me mjetin e jashtëzakonshëm juridik 
– kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë së të akuzuarit dhe mbrojtjes së tij.
Shqyrtimi kryesor nuk ka përfunduar deri në fund të periudhës së raportimit. 
Në periudhën e raportimit trupi gjykues ka mbajtur njëmbëdhjetë (11) seanca, 

[3]  Shih në fusnotën 1. 
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gjatë të cilave është dëgjuar një (1) dëshmitar i propozuar nga ana e përfaqësuesit 
të palës së dëmtuar dhe katër (4) dëshmitar të %uar sipas detyrës zyrtare nga ana 
e gjykatës. Të gjithë dëshmitarët e dëgjuar gjatë rigjykimit kanë dëshmuar edhe 
gjatë gjykimit të shkallës së parë. 
 
1.5. Procedura ankimore
Kolegji i Gjykatës së Apelit në periudhën e raportimit ka vendosur në lëndën Proku-
rori kundër Darko Tasiqit lidhur me ankesën e mbrojtësit të të dënuarit Tasiq si dhe 
lidhur me përgjigjen në ankesën e prokurorit të Zyrës së PSRK. Me aktgjykimin 
e datës 30 nëntor të vitit 2020, Gjykata e Apelit pjesërisht e ka pranuar ankesën 
e mbrojtësit të të dënuarit dhe e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë në 
pikëpamje të kuali"kimit juridik të veprës penale dhe të vendimit mbi dënimin. 

Lidhur me ankesën, para Gjykatës së Apelit në këtë lëndë ka vendosur kolegji 
ankimor i përzier i përbërë prej dy (2) gjyqtarëve shqiptarë dhe një (1) serbi. Me 
kolegjin ka kryesuar gjyqtari shqiptar.

1.6. Procedurat para Gjykatës Supreme të Kosovës 
Gjykata Supreme e Kosovës në periudhën e raportimit ka vendosur lidhur me 
akuzat për krime të lu%ës në lëndët Prokurori kundër Millorad Zajiqit dhe Proku-
rori kundër Remzi Shalës.

Gjykata Supreme e Kosovës në lëndën Prokurori kundër Millorad Zajiqit ka ven-
dosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Zyrës së Prokurorit të 
Shtetit, të sjellë në aktgjykimin e plotfuqishëm të Departamentit për Krime të 
Rënda të Gjykatës #emelore në Pejë/Pe' (PKR nr. 64/2018 të datës 8 mars të 
vitit 2019), si dhe aktgjykimin e Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës 
së Apelit (PAKR nr. 244/19 të datës 1 tetor të vitit 2019). Gjykata Supreme me 
vendimin e saj ka gjetur se aktgjykimet e cekura janë sjellë duke i shkelë dispozi-
tat e procedurës penale të parapara me nenin 384, paragra" 1, pika 12 e KPPRK, 
përkatësisht se aktgjykimet e cekura nuk janë përgatitur në mënyrën e paraparë 
me ligj. Ngaqë mjeti i jashtëzakonshëm juridik është sjellë në dëm të të akuzua-
rit, Gjykata Supreme ka qenë në gjendje vetëm që të konstatojë shkeljet, por me 
vendimin e saj nuk ka mundur të ndikoj në aktgjykimin e plotfuqishëm lirues. 
 
Në lëndën Prokurori kundër Remzi Shalës, Gjykata Supreme e Kosovës ka vendo-
sur në lidhje me mjetin e jashtëzakonshëm juridik – për kërkesën për mbrojtje 
të ligjshmërisë së të akuzuarit dhe të mbrojtësit të tyre, të sjellë në aktgjykimin 
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e plotfuqishëm të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në 
Prizren (P nr. 181/2016 të datës 3 korrik të vitit 2019), si dhe në aktgjykimin e 
Departamentit Special të Gjykatës së Apelit (APS nr.14/2019 të datës 26 nëntor 
të vitit 2019). Gjykata Supreme e Kosovës me vendimin e saj të datës 2 mars të 
vitit 2020 ka gjetur se aktgjykimet e gjykatave më të ulëta janë sjellë me anë të 
shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale dhe lëndën e ka kthyer 
në gjykatën e shkallës së parë për rivendosje.
 

2. Lëndët të lidhura me krimet e luftës apo veprave penale me pra-
pavijë politike dhe etnike

2.1. Procedura e vlerësimit të aktakuzave 
Gjatë vitit të raportimit në lëndën Prokurori kundër Nedeljko Spasojeviqit dhe të 
tjerëve janë shqyrtuar aktakuzat e Zyrës së PSRK të ngritura në këtë lëndë në fund 
të vitit 2019 dhe 2020, e të cilat kanë të bëjnë me vrasjen e Oliver Ivanoviqit.

Në "llim të vitit të raportimit, në datën 11 shkurt të vitit 2020, ka vazhduar seanca 
e parë lidhur me aktakuzat e ngritura në datën 2 dhe 27 dhjetor të vitit 2019, e cila 
ka "lluar në datën 30 dhjetor të vitit 2019. Në "llim të muajit prill të vitit 2020, 
kryetari i trupit gjykues e ka sjellë vendimin me të cilin aktakuza është vlerësuar 
si e ligjshme dhe e bazuar në prova të pranueshme, lidhur me të cilën mund të 
hapet shqyrtimi kryesor. 

Të akuzuarit dhe mbrojtja e tij me anë të ankesave e kanë kundërshtuar vendimin 
e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina lidhur me 
vlerësimin e aktakuzës. Kolegji ankimor i Gjykatës së Apelit me vendimin e datës 
31 gusht të vitit 2020 i ka miratuar ankesat e të akuzuarve dhe të mbrojtësve të tyre 
dhe e ka propozuar plotësimin dhe precizimin e aktakuzës së Zyrës së PSRK në këtë 
lëndë. Me rekomandim të Gjykatës së Apelit, Zyra e PSRK në datën 10 nëntor të 
vitit 2020 e ka ngritur dhe ia ka dorëzuar gjykatës aktakuzën e re, lidhur me të cilën 
në datën 4 dhjetor të vitit 2020 është mbajtur seanca "llestare për këtë aktakuzë. 

Në lëndën Prokurori kundër Ramiz Gjogoviqit, lidhur me aktakuzën e Zyrës së 
PSRK të datës 28 tetor të vitit 2020, e cila është ngritur pas heqjes dorë të proku-
rorit nga ndjekja kundër të dyshuarit (në lidhje me akuzën në drejtim të veprës 
penale krim i lu%ës kundër popullatës civile), të akuzuarit, me anë të aktakuzës, i 
është vënë në barrë kryerja e veprës penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe po-
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sedim i armës. Në lidhje me aktakuzën, para gjyqtares Shadije Gërguri, në datën 
11 nëntor të vitit 2020 është mbajtur seanca e dëgjimit të parë, gjatë së cilës i aku-
zuari e ka pranuar kryerjen e veprës penale, me të cilën ngarkohet me aktakuzë, e 
për të cilën është sjellë aktgjykimi në bazë të pranimit dhe është shqiptuar dënimi 
me burgosje në kohëzgjatje prej trembëdhjetë (13) muajsh. 

2.2. Procedura ankimore 
Duke vendosur për ankesat në lëndën Prokurori kundër Emrush (aqit dhe të tjerëve, 
Gjykata e Apelit pjesërisht e ka kon"rmuar aktgjykimin e shkallës së parë të datës 
6 maj të vitit 2020; pjesërisht i ka refuzuar akuzat në një pjesë; duke vepruar sipas 
detyrës zyrtare, e ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë; në një pjesë (lidhur 
me disa akuza dhe në lidhje me disa të akuzuar) lënda është kthyer në rigjykim. 

Vendimi është sjellë nga kolegji prej tre anëtarësh (3) të gjyqtarëve profesional. 

Me këtë raport është përfshirë analiza e aktgjykimit të shkallës së parë Prokurori 
kundër Ivan Todosijeviqit, të cilën Departamenti Special i Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina e ka sjellë në datën 5 dhjetor të vitit 2019, dhe e cila palëve iu 
është dorëzuar pas përkthimit të kryer në "llim të vitit 2020. Po ashtu, në këtë ra-
port është publikuar edhe analiza e pretendimeve ankimore dhe e mbrojtjes së tij. 

FDHK nuk ka informacione nëse Gjykata e Apelit gjatë vitit 2020 ka vendosur 
lidhur me këtë ankesë.

3. Gjykata Themelore në Mitrovicë/Mitrovica

Me Ligjin mbi Gjykatat, i cili ka hyrë në fuqi në datën 2 janar të vitit 2019, disa 
lëndë lidhur me aktakuzat për krime të lu%ës kanë mbetur në kompetenca të 
Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica. 

Kjo gjykatë as gjatë vitit 2020 nuk e ka ndërmarrë asnjë veprim në lëndën Proku-
rori kundër Sylejman Selimit. Kjo lëndë, me vendimin e Gjykatës Supreme të Ko-
sovës të datës 11 qershor të vitit 2018 është kthyer në rigjykim. Gjykata Supreme 
e ka sjellë aktgjykimin e cekur duke vendosur lidhur me mjetin e jashtëzakons-
hëm juridik – kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë së të gjykuarit Selimi dhe të 
mbrojtjes së tij. Kjo gjykatë, sipas informacioneve të marra nga kryetari i trupit 
gjykues, gjatë vitit të raportimit i ka caktuar disa seanca të cilat është dashur të 
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mbahen në ambientet e Gjykatës #emelore në Gjilan/Gnjilane. Seanca e gjykatës 
është zhvendosur për shkak të mosekzistimit të kapaciteteve për dëgjimin e dës-
hmitarëve anonim me anë të lidhjes së video-konferencës në Gjykatën #emelore 
në Mitrovicë/Mitrovica. Këto seanca nga arsye të ndryshme janë shtyrë. 
 
Gjatë vitit 2020, para Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica nuk janë hapur 
shqyrtimet kryesore lidhur me aktakuzat e datës 20 prill, 17 maj dhe 23 qershor 
të vitit 2017, me të cilat i akuzuari Zoran Vukotiq (Vukotiq I, II, III) ngarkohet me 
akuzat për krime të lu*ës kundër popullatës civile. Sipas aktakuzës së datës 20 prill 
të vitit 2017, me vendimin e Gjykatës së Apelit të datës 30 janar të vitit 2019, lënda 
lidhur me pikën 1 të aktakuzës është kthyer në gjykatën e shkallës së parë në 
rigjykim. Në lëndën për aktakuzën e datës 17 maj të vitit 2019, Gjykata e Apelit, 
duke vepruar lidhur me ankesën e prokurorit në aktgjykimin e Gjykatës #eme-
lore në Mitrovicë/Mitrovica të datës 16 maj të vitit 2018, e ka anuluar aktgjykimin 
e shkallës së parë dhe lëndën e ka kthyer në rigjykim. Lidhur me aktakuzën e 
ngritur në datën 23 qershor të vitit 2017, me vendim të Gjykatës së Apelit të datës 
1 shkurt të vitit 2018 ka përfunduar procedura e vlerësimit të aktakuzës. Gjykata e 
Apelit me këtë vendim e ka kon"rmuar vendimin e Gjykatës #emelore, me të ci-
lin janë refuzuar kërkesat e të akuzuarit dhe të mbrojtjes për hedhje të aktakuzës. 
 
Sipas informacioneve të marra nga gjykata, të gjitha këto lëndë iu janë caktuar 
gjyqtarëve për punë. 

I akuzuari Vukotiq momentalisht ndodhet në vuajtjen e dënimit me burgosje në 
kohëzgjatje prej gjashtë (6) vitesh dhe gjashtë (6) muaj, e cila i është shqiptuar atij 
me aktgjykimin e Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica të datës 25 maj të 
vitit 2018 në lidhje me pikën 3 të aktakuzës së datës 20 prill të vitit 2017. Kjo pjesë e 
aktgjykimit të shkallës së parë është kon"rmuar me aktgjykimin e Gjykatës së Ape-
lit të datës 18 dhjetor të vitit 2018. Vukotiqi është privuar nga liria sipas !et arrestit 
ndërkombëtar të muajit mars të vitit 2016, kurse pas procedurës së ekstradimit ai 
iu është dorëzuar organeve të ndjekjes të Kosovës në datën 10 nëntor të vitit 2016. 
 

4. Strategjia e Prokurorisë së Shtetit për procesimin 
e krimeve të luftës 

Këshilli Prokurorial i Kosovës dhe Prokuroria e Shtetit të Kosovës gjatë muajit 
shkurt të vitit 2019 në një bashkëpunim të ngushtë me institucionet e tjera dhe 
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partnerët ndërkombëtar e kanë miratuar Strategjinë për krimet e lu*ës, me qëll-
im të procesimit më të lehtë e më profesional të rreth 900 lëndëve të krimeve të 
lu%ës, të cilat në kompetenca ua ka lënë EULEX-i deri në fund të vitit 2018 si dhe 
lëndëve të cilat kanë të bëjnë me personat e zhdukur. Për zbatimin e strategjisë 
kompetent është Këshilli Prokurorial i Kosovës. 

Me qëllim të plotësimit të planeve të parapara me strategji, gjatë vitit të raportimit 
është rritur numri i prokurorëve pranë Departamentit për Krime të Lu%ës. Është 
rritur edhe numri i bashkëpunëtorëve profesional dhe i referentëve të drejtësisë. 

Është formuar grupi i brendshëm operues, i cili është i caktuar për evidencimin e 
të gjitha lëndëve në punë. Është bërë harmonizimi i rasteve sipas rajonit. Lëndët 
janë ndarë sipas rajoneve dhe me to janë të caktuar prokurorët të cilët punojnë 
nëpër rajone. 
 

5. Përforcimi i kuadrove 

Gjatë vitit të raportimit në Departamentin për Krime të Lu%ës të Zyrës së PSRK 
është zgjedhur edhe një (1) prokuror, i cili do të punojë në hetimin e krimeve të 
lu%ës. Tash, pranë Departamentit të cekur ndodhen gjithsejtë katër (4) proku-
rorë, të cilët janë kompetent për hetimin e krimeve të lu%ës. 

Prokurorët e këtij Departamenti do të merren ekskluzivisht me hetimin dhe pro-
cesimin e krimeve të lu%ës. Nuk do të obligohen me lëndë të tjera, për të cilat 
Zyra e PSRK është kompetente. Gjatë vitit të raportimit është rritur edhe numri 
i bashkëpunëtorëve profesional dhe i referentëve juridik të angazhuar pranë këtij 
Departamenti. 

Gjatë periudhës së raportimit, dy (2) prokurorë, të cilët nuk janë në Departamen-
tin për Krime të Lu%ës, i kanë përfaqësuar aktakuzat në dy lëndë, të cilat i kanë 
pranuar para formimit të këtij Departamenti. 

Gjatë vitit të raportimit, në aspektin e kuadrove janë përforcuar edhe Departa-
menti Special i Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina dhe i Gjykatës së Apelit.

Në fund të vitit raportues, pranë Departamentit Special të Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina janë emëruar gjashtë (6) gjyqtarë të ri, të cilët do të "llojnë nga 
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puna pranë këtij departamenti në "llim të vitit 2021. Ky departament, me gjashtë 
(6) gjyqtarë[4] të cilët janë zgjedhur nga mesi i vitit 2019, tash i numëron dymbëd-
hjetë (12) gjyqtarë, të cilët do t›i shqyrtojnë dhe do të vendosin për aktakuzat e 
Zyrës së PSRK, midis të tjerash edhe lidhur me aktakuzat për krime të lu%ës. 

Po ashtu, pranë Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, në fund të vitit të 
raportimit, janë zgjedhur edhe tre (3) gjyqtarë, të cilët do të "llojnë me punë nga 
"llimi i vitit 2021. Ky departament i Gjykatës së Apelit i ka tetë (8) gjyqtarë, në 
mesin e të cilëve edhe dy (2) gjyqtarë serb, të cilët deri tash i kanë kryer funksio-
net e gjyqtarëve pranë Divizionit të Gjykatës së Apelit në Mitrovicë/Mitrovica. 

Zgjedhja e gjyqtarëve në departamentet speciale është kryer me konkurs të brend-
shëm. 
Në punën e gjyqtarëve të departamenteve speciale është rritur azhuriteti i tyre, si 
dhe cilësia e përpunimit të vendimeve gjyqësore. 

6. Gjykimet për krimet e luftës në Kosovë në kushte e pandemisë 
me virusin Covid-19

Gjatë vitit të raportimit, në punën e institucioneve të gjyqësorit ka ndikuar pan-
demia e virusit Covid-19. KGJK në datën 12 mars të vitit 2020 përkohësisht ka 
ku"zuar aktivitetin e rregullt të gjykatave, në të cilin është i përfshirë publiku[5]. 
Vendimi ka hyrë në fuqi në të njëjtën ditë. Ky vendim është ndryshuar me ven-
dimin e datës 29 maj të vitit 2020. Me këtë vendim, gjykatat janë obliguar që të 
ri"llojnë punën, si dhe të veprojnë në lëndët sipas prioriteteve. Është vendosur që 
edhe seancat e gjykatave të mbahen pa praninë e publikut, por me praninë e me-
diave dhe të vëzhguesve. Punonjësit e gjykatave dhe pjesëmarrësit në procedura 
janë të obliguar që t’i përmbahen masave mbrojtëse nga zgjerimi i pandemisë me 
virusin Covid-19, krahas mbajtjes së obliguar të maskave dhe të distancës. 

Ndërprerja tremujore e punës së gjykatave është re!ektuar në mënyrë negative – 
posaçërisht në punën e gjykatave në lëndët në të cilat të akuzuarit janë në para-
burgim. 

[4]  Një nga këta gjyqtarë në datën 28 dhjetor të vitit 2020 është emëruar për ushtrues të detyrës 
së kryetarit të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina.

[5]  Sipas këtij vendimi, janë shtyrë të gjitha shqyrtimet kryesore të caktuara. Gjykatat kanë 
vepruar vetëm në procedurat urgjente – paraburgime. 
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1.1. Procedura paraprake

1.1.1. Lënda: Prokurori kundër Dervish Krasniqit 

Duke vepruar në bazë të propozimit të Zyrës së PSRK (PPPS. Nr. 34/20), gjy-
qtarja e procedurës paraprake e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina, Shadije Gërguri, me vendim të datës 26 tetor të vitit 2020, në 
lëndën Prokurori kundër Dervish Krasniqit, e ka hequr paraburgimin, i cili i ës-
htë caktuar të dyshuarit Krasniqi si masë sigurie, pasi që ndaj tij kanë qenë hapur 
hetimet në drejtim të veprës penale të krimeve të lu*ës kundër popullatës civile[1]. 
Vendimi ka hyrë në fuqi në të njëjtën ditë.

Rrjedha e procedurës paraprake 
Lidhur me pretendimet e disa dëshmitarëve se gjatë kon!iktit të armatosur në Ko-
sovë, gjatë viteve 1998-1999, ishin kryer krime të caktuara në komunën e Klinës/
Klina, Zyra e PSRK-së e ka autorizuar Njësinë për Hetimin e Krimeve të Lu%ës 
(NJHKL) të Drejtorisë për Hetimin e Krimeve të Rënda (DHKR) për të hetuar 
pretendimet e dëshmitarëve, për të mbledhur informacione për vrasjet, ngacmi-
met "zike, psikologjike dhe seksuale, dëbimin e popullatës civile nga qyteti nga 
pjesëtarë të uniformuar dhe të armatosur të policisë serbe, si dhe nga civilë të 
armatosur me revolverë TT, pushkë automatike dhe armë policie. Sipas pohimeve 
të dëshmitarëve, i dyshuari Dervish Krasniqi, atëherë një polic aktiv i policisë në 
stacionin policor Klinë/Klina, gjithashtu ka marrë pjesë në këto veprime.
 
Kallëzimi penal 
Pas veprimeve të kryera hetimore dhe informacionit të mbledhur, në datën 1 tetor 
të vitit 2019, Zyra e PSRK ka paraqitur padi penale kundër të dyshuarit Krasniqi 
për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se ai ishte një nga kryerësit e krimeve 
të lartpërmendura, si edhe se në veprimet e tij ka elemente të veprës penale krim i 
lu*ës kundër popullatës civile. Emri i të dyshuarit ka qenë vendosur në listën e per-

[1]  E paraparë dhe e dënueshme me anë të nenit 142 në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, në 
lidhje me nenin 3 të Konventave të Gjenevës, po ashtu të parapara dhe të dënueshme me 
nenin 144, paragra" 2 në lidhje me nenin 31 të KPRK (2019).

!.!.
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sonave të dyshuar në kërkim. Në datën 1 tetor të vitit 2020, gjatë përpjekjes për të 
kaluar kalimin ku"tar në Maqedoninë Veriore, Hani i Elezit/General Jankovi', i dy-
shuari është arrestuar. Në të njëjtën ditë, prokurori i shtetit, Dren Peca e ka lëshuar 
vendimin për ndalimin dyzet e tetë orësh (48) të të dyshuarit. Ditën tjetër, në datën 
2 tetor të vitit 2020, Zyra e PSRK (prokurori i shtetit, Atdhe Dema) ka sjellë ven-
dimin për të "lluar një hetim kundër të dyshuarit dhe e ka paraqitur kërkesën për 
paraburgim në Departamentin Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina.

Vendimi mbi hapjen e hetimeve 
Me vendimin për hapjen e hetimeve të Zyrës së PSRK të datës 2 tetor të vitit 2020, 
të dyshuarit i është vënë në barrë se gjatë kon!iktit të armatosur në Kosovë, gjatë 
viteve 1998-1999, në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të policisë dhe të ushtri-
së/forcave të armatosura të Serbisë: 
- në Klinë/Klina, në periudhën prej datës 28 mars e deri në datën 4 prill të vitit 
1999, në cilësinë e pjesëtarit të policisë, në uniformë, si edhe si civilë, i armatosur 
me revolen e tipit TT dhe me pushkë automatike, i ndërgjegjshëm dhe me qëllim 
ka marrë pjesë dhe ka vepruar në grup sipas planit të vërtetuar dhe urdhrave të 
eprorëve të tij, i cili ka marrë pjesë në kryerjen e më shumë veprave penale dhe në 
plagosje si dhe në keqtrajtimin "zik dhe psikik, dhe në keqpërdorimin seksual, në 
shkatërrimin e pronës dhe në dëbimin e popullatës nga qyteti; 
- në periudhën prej datës 2 – 4 të muajit prill të vitit 1999, i dyshuari ka qenë në 
fshatin Kralan/Kraljane dhe me struktura të tjera të regjimit ka marrë pjesë në 
keqtrajtimin, në mundimin, dhe në dëbimin e popullatës, kur edhe janë vrarë ose 
janë zhdukur tetëdhjetë e një (81) civilë. Mbetjet mortore të shumicës së viktima-
ve (53) ende nuk janë gjetur. Këto ngjarje janë të njohura si “Masakra e Kralanit/
Masakar u Kraljanima“. 
- i dyshuari, në datën 6 shtator të vitit 1998, rreth orës 15:00, në ambientet e sta-
cionit policor në Klinë/Klina, ka qenë pjesë e ekipit të përbërë prej dy policëve dhe 
katër ushtarëve, të cilët palët e dëmtuara Sh.J. i R.J. (çi% martesor) i kanë privuar 
nga liria, i kanë mbajtur në ambientet e stacionit policor në Klinë/Klina të lidhur 
për radiator dhe i kanë keqtrajtuar "zikisht. Atë ditë, e dëmtuara Sh.J., pas rrahjeve, 
është dhunuar nga pjesëtarët e policisë serbe, deri sa nuk e ka humbur vetëdijen.

Prokuroria i ka kuali"kuar veprimet e të dyshuarit si krim i lu*ës kundër popul-
latës civile i kryer në bashkëkryerje, me të cilin është shkelur neni 142 në lidhje 
me nenin 22 të LP të RSFJ-së si dhe neni 3 i përbashkët i Konventave të Gjenevës. 
Veprimet e të dyshuarit janë të dënueshme edhe sipas nenit 144 në lidhje me ne-
nin 31 të KPRK (2019). 
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Seanca dëgjimore 
Gjyqtarja e procedurës paraprake e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina, Shadije Gërguri, duke vepruar sipas kërkesës së prokurorisë, në 
datën 2 tetor të vitit 2020, e ka mbajtur seancën e dëgjimit me qëllim të shqyrtimit 
të kërkesës mbi caktimin e masës së sigurisë për të dyshuarin. Seanca e dëgjimit, me 
propozimin e prokurorit, (i cili është pranuar nga gjyqtari i procedurës paraprake) ka 
qenë e mbyllur për publikun, me përjashtim të vëzhguesve të OSBE-së dhe FDHK. 

Prokurori i Zyrës së PSRK, Atdhe Dema, gjatë seancës së dëgjimit i ka përsëritur 
pretendimet e parashtruara në vendimin për hapjen e hetimeve. Sipas pretendi-
meve të prokurorisë, dyshimet se i dyshuari ka marrë pjesë në veprimet e përs-
hkruara i kanë vërtetuar dëshmitarët me deklaratat e tyre gjatë hetimeve policore. 

Prokurori, gjatë seancës së dëgjimit i ka propozuar gjykatës caktimin e masës së 
paraburgimit për të dyshuarin për shkak të ekzistimit të rrezikut nga arratisja me 
qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, mundësisë së pengimit të zhvillimit 
të papenguar të procedurës penale me anë të ndikimit mbi dëshmitarët si edhe 
për shkak të faktit se ngarkohet me vepër të rëndë penale, për të cilën është i 
caktuar një dënim afatgjatë me burgosje. Sipas prokurorit, masat më të buta janë 
të pamja%ueshme për sigurimin e pranisë së të dyshuarit dhe për përfundimin e 
suksesshëm të procedurës penale. Kërkesën e tij për caktim të masës më të rreptë 
për sigurimin e pranisë së të dyshuarit në gjykatë, prokurori e ka mbështetur me 
pretendimet nga padia penale, deklaratat e dëshmitarëve, deklaratat e palëve të 
dëmtuara si dhe informacionet e siguruara me anë të veprimeve hetimore. 

Mbrojtësi i të dyshuarit Krasniqi, avokati Sylejman Klinaku, në përgjigjen e tij në pre-
tendimet e prokurorisë ka thënë se prokuroria me anë të kërkesës për caktim të masës 
së paraburgimit nuk ia ka dalë të vërtetojë dyshimin e bazuar se klienti i tij i ka kryer 
veprat penale me të cilat ngarkohet dhe ka kërkuar nga prokuroria që t’i përshkruajë 
provat, mbi të cilat e bazon dyshimin e tij. Sipas mbrojtjes, prokurori nuk ka sjellë ar-
sye konkrete se përse me një masë më të butë nuk do të sigurohej prania e të dyshuarit 
në gjykatë dhe zhvillimi i papenguar i procedurës penale. Sipas tij, i dyshuari është 
person i moshuar, i cili kurrë nuk ka treguar interesim për të jetuar jashtë shtetit. Ai, 
po ashtu, ka thënë se familja e tij ka ofruar kaucion në vlerë prej 5.000 eurove. 

I dyshuari, në (alën e tij në gjykatë, i ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë 
dhe pjesëmarrjen e tij në kryerjen e veprave penale, me të cilat ngarkohet. I ka 
mbështetur pretendimet e mbrojtësit të tij. 
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Prokurori, në përgjigjen në lidhje me pretendimet e mbrojtësit, e ka refuzuar 
ofertën e kaucionit në shumën e cekur me arsyetimin se, sipas informacioneve 
të mbledhura nga policia, i dyshuari shumë shpesh udhëton jashtë vendit, shpesh 
qëndron jashtë shtetit, posaçërisht në Austri, gjë që e vë në pikëpyetje qasjen e 
rregullt në gjykatë. 
 
Vendimi mbi caktimin e paraburgimit 
Gjyqtari i procedurës paraprake me vendimin për caktimin e masës së paraburgi-
mit për të dyshuarin në kohëzgjatje prej një muaji (deri në datën 1 nëntor të vitit 
2020), e ka pranuar kërkesën e prokurorit të mbështetur me deklaratat e dëshmit-
arëve dhe të të dëmtuarve, të cilët në deklaratat e tyre i kanë përshkruar veprimet 
e të dyshuarit. Ai ka gjetur se në rastin konkret ekziston baza ligjore për caktimin 
e masës më të rreptë të sigurimit të pranisë së të dyshuarit në gjykatë. 

Propozimin e mbrojtësit për lirimin e të dyshuarit me anë të kaucionit si dhe pro-
pozimi i masave më të buta për sigurimin e pranisë së tij, gjykata e ka vlerësuar 
si të pabazuar dhe të pamja%ueshëm për sigurimin e pranisë së të dyshuarit në 
gjykatë dhe për zhvillimin e suksesshëm të procedurës penale. 
 
Ankesa ndaj vendimit 
Avokati i të dyshuarit, Sylejman Klinaku, me anë të ankesës së deponuar në kohë 
e ka kundërshtuar vendimin e gjyqtarit të procedurës paraprake mbi caktimin e 
masës më të rreptë për sigurimin e pranisë së të dyshuarit në gjykatë: për shkak 
të gjendjes faktike gabimisht të konstatuar në pikëpamje të ekzistimit të kushteve 
ligjore për caktimin e masës së paraburgimit si dhe për shkak të cenimit të di-
spozitave themelore të procedurës penale mbi shqiptimin e masës më të rreptë 
për sigurimin e pranisë së të dyshuarit në procedurën penale. Ai i ka propozuar 
Gjykatës së Apelit që ta miratojë ankesën e të dyshuarit dhe që ta heq vendimin 
e gjyqtarit të procedurës paraprake të datës 2 tetor të vitit 2020 si dhe që të dy-
shuarit t’i mundësohet që të mbrohet në liri ose që t’i caktojë një masë më të butë 
të sigurisë, posaçërisht duke parasysh situatën e tij familjare, gjendjen e dobët 
"nanciare si dhe gjendjen e tij të përkeqësuar shëndetësore. 

Sipas pretendimeve ankimore, në rastin konkret nuk ka bazë që i dyshuari do të 
mund të përsëriste veprën penale si dhe as të ndikojë në dëshmitarët. Me vendim 
ankimor nuk është propozuar kurrfarë fakti konkret, që do t’i arsyetonte pohimet 
e cekura. Vepra penale, me të cilën i dyshuari ngarkohet, mund të kryhet në ku-
shte speci"ke. I dyshuari nuk e ka kryer veprën penale për të cilën dyshohet, nuk 
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ka arsye që ta pengojë procedurën penale ose që të ndikojë mbi dëshmitarët, në 
palët e dëmtuara ose në bashkëkryerësit. 

Prokuroria e Apelit me parashtrimin e datës 8 tetor të vitit 2020 ka propozuar 
që ankesa e mbrojtësit së të dyshuarit të refuzohet si e pabazuar dhe që vendimi 
ankimor të kon"rmohet. 

Vendimi i Gjykatës së Apelit 
Kolegji ankimor i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, me të cilin ka krye-
suar gjyqtari Kreshnik Radoniqi[2], me vendimin e datës 12 tetor të vitit 2020 
(PP.1.S.nr.95/20) e ka refuzuar ankesën e mbrojtësit të të dyshuarit si të pabazuar 
dhe e ka kon"rmuar vendimin e Departamentit Special të Gjykatës #emelore 
në Prishtinë/Pri&tina të datës 2 tetor të vitit 2020, me të cilin të dyshuarit i është 
caktuar masa e paraburgimit. 

Gjykata e Apelit, me anë të vendimit të saj ka vlerësuar se gjyqtari i procedurës pa-
raprake me vendimin mbi caktimin e masës në mënyrë të drejtë e ka arsyetuar dy-
shimin e bazuar se i dyshuari ka qenë i përfshirë në kryerjen e veprës penale të përs-
hkruar me vendimin mbi hapjen e hetimeve dhe me kërkesën për caktimin e masës 
së paraburgimit si edhe se ekzistojnë baza ligjore dhe arsye për caktim të masës më të 
rreptë të sigurimit të pranisë së të dyshuarit në gjykatë. Masat më të buta të parapara 
me ligj, sipas gjetjeve të gjykatës e cila ka vendosur për ankesën, janë të pamja%uesh-
me për sigurimin e pranisë së të dyshuarit në procedurë dhe zhvillimin normal e të 
suksesshëm të së njëjtës. Caktimi i masës së paraburgimit në rastin konkret konside-
rohet i pashmangshëm. Dyshimi i bazuar nëse i dyshuari ka kryer vepër penale do të 
jetë objekt i vlerësimit në fazat e mëvonshme të procedurës penale.

Propozimi i prokurorisë mbi heqjen e paraburgimit 
Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Drita Hajdari), në datën 22 tetor të vitit 2020 
ia ka parashtruar propozimin Departamentit Special të Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina për heqjen e masës së paraburgimit, sepse kanë pushuar së ek-
zistuari arsyet për të cilat kjo masë është propozuar dhe e cila i është caktuar të 
dyshuarit Krasniqi. 

Sipas propozimit, prokurori kompetent gjatë procedurës hetimore i ka ndërmarrë 
veprimet dhe i ka siguruar provat materiale, i ka dëgjuar dëshmitarët si dhe të dy-

[2]  Anëtarët e kolegjit ankimor, gjyqtarët Vaton Durguti dhe Burim Ademi. 
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shuarin, i cili edhe më tutje e ka kundërshtuar çfarëdo lidhje me veprën, për të cilën 
dyshohet. Me anë të provave të siguruara gjatë hetimeve nuk ka qenë e mundur 
të vërtetohet përfshirja e të dyshuarit në kryerjen e veprave penale të kryera gjatë 
kon!iktit të armatosur në Kosovë në periudhën e viteve 1998-1999. 

Disa dëshmitarë, të cilët pas privimit nga liria të të dyshuarit kanë marrë pjesë në 
disa emisione të medieve elektronike ose kanë dhënë intervista në të cilat kanë 
dëshmuar mbi përfshirjen e të dyshuarit në krimet e kryera gjatë kohës së kon-
!iktit të armatosur në Kosovë, në bisedat me hetuesit e NJHKL-it kanë vërtetuar 
se ngjarjet për të cilat kanë folur në media janë zhvilluar në vitet 1992-1993, në 
periudhën e cila nuk ka qenë e përfshirë me kon!iktin e armatosur në Kosovë. 

Sipas propozimit për heqjen e paraburgimit për të dyshuarin Krasniqi (gjatë he-
timeve lidhur me pjesëmarrjen e tij në veprimet të cilët në mënyrë të hollësishme 
janë saktësuar në vendimin mbi hapjen e hetimeve dhe kërkesën për caktimit të 
masës paraburgimit të Krasniqit) dëshmitari i mbrojtur B2, i cili në muajin shta-
tor të vitit 1998 ka qenë i keqtrajtuar dhe i torturuar së bashku me dëshmitarin e 
mbrojtur B1 nga pjesëtarët e policisë dhe të forcave të armatosura në stacionin po-
licor në Klinë/Klina, ka vërtetuar se i dyshuari në ditën kritike, deri sa kanë qenë të 
mbajtur së bashku me dëshmitarin B1 në ambientin e cekur, ka ardhur deri te dera 
e atij ambienti dhe i është drejtuar dëshmitarit B2 me (alët: “Tash ke për ta parë se 
çfarë do të të gjejë” dhe pas kësaj është larguar. Sipas (alëve të këtij dëshmitari të 
mbrojtur, kjo ka qenë e tëra që i dyshuari në ditën kritike e ka bërë dhe në kurrfarë 
mënyre nuk ka marrë pjesë në keqtrajtimin e dëshmitarit B1 dhe B2.

Sipas propozimit të prokurorisë mbi heqjen e paraburgimit, gjatë hetimeve është 
vërtetuar se i dyshuari nuk ka pasur kurrfarë roli udhëheqës në stacionin poli-
cor në Klinë/Klina, ku ai e ka kryer shërbimin në cilësinë e policit të policisë së 
stacionit të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) të Serbisë. Nga arsyet e 
cekura, prokuroria ka gjetur se kanë pushuar arsyet për qëndrimin e mëtejmë të 
të dyshuarit në paraburgim dhe i ka propozuar gjykatës që të dyshuarit Dervish 
Krasniqi t’i hiqet masa e paraburgimit. 

Vendimi mbi heqjen e paraburgimit 
Gjyqtarja e procedurës paraprake e Departamentit Special të Gjykatës #emelore 
në Prishtinë/Pri&tina (Shadije Gëguri), duke vepruar sipas propozimit të proku-
rorisë, në pajtim me nenin 185, paragra" 3 i KPRK, jashtë seancës, në datën 26 
tetor të vitit 2020 e ka sjellë vendimin, me të cilin është hequr masa e parabur-
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gimit, e cila ka qenë e shqiptuar për të dyshuarin Krasniqi. Në arsyetimin e këtij 
vendimi, gjykata e ka cekur se ka vepruar sipas propozimit të prokurorisë, e cila 
pas privimit nga liria dhe caktimit të masës së paraburgimit të të dyshuarit i ka 
kryer hetimet, i ka dëgjuar dëshmitarët, i ka siguruar provat materiale dhe e ka 
dëgjuar të dyshuarin. Pas analizës së provave të siguruara, prokuroria ia ka pro-
pozuar gjykatës heqjen e masës së paraburgimit për të dyshuarin. 

Vendimi ka hyrë në fuqi në të njëjtën ditë, i dyshuari është liruar nga paraburgimi 
menjëherë pas sjelljes së vendimit. 

Vendimi mbi ndërprerjen e hetimeve 
Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Drita Hajdari), në datën 9 nëntor të vitit 2020 
e ka sjellë vendimin me të cilin i ka ndërprerë hetimet kundër të dyshuarit Kra-
sniqi, për arsye se nuk ekziston dyshimi i arsyeshëm se e ka kryer veprën penale 
krim i lu*ës kundër popullatës civile. 

Me anë të provave të siguruara gjatë hetimeve, me deklaratat e dëshmitarëve-të 
dëmtuarve nuk është vërtetuar pjesëmarrja e të dyshuarit në kryerjen e veprës 
penale, në keqtrajtimin "zik dhe psikik të dëshmitarëve B1 dhe B2 në ambientet 
e stacionit policor në Klinë/Klina, i dyshuari nuk ka qenë në mesin e policëve, të 
cilët palët e dëmtuara i kanë keqtrajtuar në ditën kritike, pos (alisë së cekur më 
lartë kur ka qenë te dyert e ambientit në të cilin janë ndodhur ata. Të dëmtuarit, 
me rastin e prezantimit të foto albumit për identi"kim nuk kanë mundur që në 
mesin e fotogra"ve të prezantuara të kryerësve eventual që me siguri të identi-
"kojnë të dyshuarin. 

Prokuroria gjatë hetimeve i ka dëgjuar njëzetë (20) dëshmitarë, asnjë prej tyre 
nuk e ka vërtetuar pjesëmarrjen e të dyshuarit në kryerjen e veprave penale, të 
cilat i vihen në barrë me anë të vendimit mbi hapjen e hetimeve. 

Gjetjet e FDHK: 
Në bazë të analizës së dokumentacionit gjyqësor nga lënda Prokurori kundër Der-
vish Krasniqit, te i cili në fazën e hartimit të këtij raporti vjetor ka pasur qasje, 
FDHK e përshëndet ekspeditivitetin në zhvillimin e veprimeve hetimore kundër 
personit të privuar nga liria për shkak të ekzistimit të dyshimit se e ka kryer ve-
prën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile. I dyshuari në paraburgim i ka 
kaluar më pak se një muaj, përkatësisht gjithsejtë njëzet e gjashtë (26) ditë. Zyra e 
PSRK, në një afat më të shkurtë se sa një muaj, i ka kryer veprimet hetimore dhe 
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me provat e reja të siguruara ka vërtetuar se në rastin konkret nuk ka elemente 
për mbajtjen e mëtejme të të dyshuarit në paraburgim, përkatësisht se nuk ka 
prova mbi përfshirjen e të dyshuarit në ngjarjet të cilat janë zhvilluar gjatë kohës 
së kon!iktit të armatosur në rajonin e Klinës/Klina, ku i dyshuari ka punuar në 
stacionin policor të MPB-së. Prokuroria, pas ndërmarrjes së të gjitha masave të 
nevojshme, ia ka propozuar gjykatës heqjen e masës së paraburgimit, gjë të cilën 
gjykata e ka pranuar, kurse disa ditë pas kësaj me vendim të veçantë i ka ndërprerë 
hetimet kundër të dyshuarit.

Në rastin konkret, imponohet pyetja se në bazë të çfarë provash prokuroria i ka 
hapur hetimet kundër të dyshuarit në drejtim të një vepre penale shumë të rëndë, 
për të cilën është e sanksionuar një dënim afatgjatë kohor. Cilat janë ato fakte, të 
cilat prokuroria i ka pasur në dispozicion që, krahas dyshimit, emri i të dyshuarit 
të vendoset në listën e personave të kërkuar dhe që ai të privohet nga liria me 
rastin e përpjekjes së kalimit ku"tar drejt Maqedonisë së Veriut. Pas kësaj atij i 
është caktuar masa e ndalimit, kundër tij janë nisur hetimet dhe, së këndejmi, 
është propozuar masa e paraburgimit, të cilat gjykatat e të dyja instancave i kanë 
pranuar, duke i vlerësuar provat e deponuara kundër Krasniqit si të vlefshme dhe 
të bazuara për privimin nga liria të një personi. 

Është posaçërisht pozitive që në rastin konkret paraburgimi nuk ka zgjatur shu-
më, por prokuroria në çdo rast është e obliguar që, para sjelljes së vendimit mbi 
privimin nga liria të ndonjë personi, të veri"kojë në mënyrë të hollësishme dyshi-
met e saj nga shumë burime, të sigurojë prova në bazë të të cilave kundër ndonjë 
personi duhet të "llohen hetimet, të arsyetojë hapjen e hetimeve, të privohet nga 
liria, posaçërisht kur është (ala mbi lëndët e ndjeshme dhe të rënda, siç janë kri-
met e lu*ës. Veprimi i prokurorisë në këtë lëndë, që nuk ndodh për herë të parë, 
që personi të privohet nga liria dhe që vetëm pas privimit nga liria të "llohet me 
hetimet, nuk lë ndonjë përshtypje serioze, posaçërisht kur është (ala mbi lëndët e 
ndjeshme dhe të rënda, siç janë krimet e lu*ës. 

1.1.2. Lënda: Prokurori kundër Svetomir Baçeviqit 

Gjyqtarja e procedurës paraprake e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina, Albina Shabani-Rama e ka sjellë në datën 24 dhjetor të vitit 2020 
vendimin në lëndën Prokurori kundër Svetomir Baçeviqit, me të cilin të dyshuarit 
Baçeviq i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditësh, 
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deri në datën 22 janar të vitit 2021, për shkak të dyshimit të bazuar se gjatë viteve 
1998-1999 e ka kryer veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile[3].

Gjyqtarja e procedurës paraprake e ka sjellë vendimin mbi caktimin e masës 
së paraburgimit pas seancës dëgjimore të mbajtur sipas kërkesës së Zyrës së 
PSRK të datës 23 dhjetor të vitit 2020 (PPS.nr 108/20) për caktimin e masës së 
paraburgimit. 

Rrjedha e procedurës paraprake 
Stacioni policor në Pejë/Pe', në datën 22 dhjetor të vitit 2020 është informuar 
nga qytetari SÇ se në zyrën e një noteri në Pejë/Pe'[4] gjendet personi për të cilin 
dyshohet se gjatë kon!iktit të armatosur në Kosovë e ka kryer veprën penale krim 
i lu*ës kundër popullatës civile, duke marrë pjesë në keqtrajtimin e anëtarëve të 
familjes Kadrijaj nga fshati Bellopojë/Belo Polje, komuna e Pejës/Pe'.

I dyshuari Svetomir Baçeviq është privuar nga liria nga ana e Njësisë për Hetimin 
e Krimeve të Lu%ës (NJHKL) e policisë së Kosovës dhe në të njëjtën ditë i është 
caktuar masa e ndalimit dyzetetetë orësh. Zyra e PSRK, në të njëjtën ditë, në datën 
22 dhjetor të vitit 2020, e ka parashtruar padinë penale kundër Baçeviqit, janë 
dëgjuar disa dëshmitarë të caktuar dhe është bërë identi"kimi i të dyshuarit nga 
ana e disa dëshmitarëve të caktuar. 
 
Vendimi mbi hapjen e hetimeve
Zyra e PSRK (prokurori i shtetit, Ilir Morina), me vendimin e datës 23 dhjetor të 
vitit 2020 i ka hapur hetimet kundër të dyshuarit Svetomir Baçeviqit për shkak 
të ekzistimit të dyshimit të bazuar: se, në periudhën kohore të viteve 1998-1999, 
në fshatin Bellopojë/Belo Polje, komuna e Pejës/Pe', vet ose në bashkëkryerje 
me persona të panjohur, si pjesëtar i forcave policore dhe të armatosura të RFJ, 
seriozisht i ka shkelur rregullat e të drejtës ndërkombëtare gjatë kohës së lu%ës 
duke vepruar kundër personave civil dhe pronës, më konkretisht e ka shkelur ne-
nin e përbashkët 3, paragrafët a), b) dhe c) të Konventave të Gjenevës të datës 12 
gusht të vitit 1949, në atë mënyrë që i armatosur ka shkuar në shtëpinë e familjes 
së Rexhep Kadrijajt, ku në mënyrë psikike dhe "zike i ka keqtrajtuar anëtarët e 

[3]  E paraparë dhe e dënueshme me anë të nenit 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së 
(i cili ka qenë në zbatim sipas Rregullores së UNMIK-ut 24/99 të datës 12 dhjetor të vitit 
1999); po ashtu e paraparë dhe e dënueshme me nenin 146 të KPRK (nr. 06/L-074).

[4]  FDHK në e hartimit të raportit vjetor nuk ka pasur më shumë detaje se për cilën zyrë të 
noterit bëhet (alë.
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familjes së tij. Pas keqtrajtimit, ai, si peng e ka marrë të ndjerin Rexhep, i ka ur-
dhëruar atij të shtrihet në tokë, dhe është përpjekur për ta privuar nga jeta duke 
shtënë me armë të zjarrit në drejtim të tij, por ka dështuar. Pas kësaj, është kthyer 
në shtëpi, e ka rrëmbyer bashkëshorten e Rexhepit, Hatixhen (në atë kohë në mo-
shën rreth 60 vjeçare) dhe e ka dërguar deri te shitorja e fshatit, ku në praninë e 
personave të tjerë tash për tash të panjohur e ka keqtrajtuar "zikisht. E dëmtuara 
është liruar po atë ditë me anë të ndërmjetësimit të fqinjit të tij MS. 

Kërkesa për caktimin e masës së sigurisë 
Zyra e PSRK në datën 23 dhjetor të vitit 2020 ia ka parashtruar Departamentit Spe-
cial të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina kërkesën për caktimin e parabur-
gimit për të dyshuarin, si masë të sigurimit të pranisë së tij në gjykatë, për shkak të 
ekzistimit të dyshimit të bazuar se e ka kryer veprën penale të përshkruar më lartë si 
edhe për shkak të ekzistimit të rrezikut të arratisjes nëse i dyshuari do të gjendej në 
liri. Sipas pretendimeve të prokurorisë, i dyshuari ka qenë banor i fshatit Bellopojë/
Belo Polje. Ai e ka lëshuar Kosovën pas përfundimit të kon!iktit të armatosur dhe 
jeton në Serbi. Ai, në ditën kritike ka qëndruar në Pejë/Pe' me qëllim që të kryejë 
disa punë të caktuara personale. Prokuroria ka qenë e mendimit se me qëndrimin 
në liri të të dyshuarit do të pamundësohej zhvillimi normal i procedurës penale. 

Seanca e dëgjimit sipas kërkesës për caktimin e masës së sigurisë 
Duke vepruar sipas kërkesës së Zyrës së PSRK, gjyqtarja e procedurës paraprake, 
Albina Shabani-Rama, në datën 24 dhjetor të vitit 2020 e ka mbajtur seancën e 
dëgjimit, e cila ka qenë e mbyllur për publikun. 

Gjyqtarja e procedurës paraprake, pas seancës së mbajtur të dëgjimit, e ka sjellë 
vendimin, me të cilin është pranuar kërkesa e prokurorisë për caktimin e masës 
më të rreptë të sigurimit të pranisë së të dyshuarit në gjykatë, përkatësisht masa 
e paraburgimit në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditësh, deri në datën 22 janar të 
vitit 2021, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se i dyshuari e ka kryer 
veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile[5].

Sipas vendimit të cekur, Prokurori special gjatë seancës së dëgjimit në tërësi ka 
qëndruar pranë kërkesës me shkrim për caktimin e masës së sigurisë. Në (alën 
e tij drejtuar gjykatës, ai ka shtuar se dëshmitarët e dëgjuar e kanë identi"kuar të 
dyshuarin, i cili ka qenë fqinj i tyre. Sipas pretendimeve të prokurorisë, deklaratat 

[5]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, po 
ashtu e paraparë dhe e dënueshme me nenin 146 të KPRK (nr. 06/L-074).
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e tyre japin mja% bazë për hapjen e hetimeve kundër të dyshuarit si dhe për cakti-
min e masës më të rreptë të pranisë së tij si dhe për caktimin e masës më të rreptë 
të pranisë së tij në gjykatë me qëllim të zhvillimit normal të procedurës penale. 
Prokurori ka thënë se me anë të veri"kimit përmes Agjencisë së regjistrit civil 
është vërtetuar se i dyshuari nuk është i regjistruar si dhe as që posedon adresë të 
vendbanimit në Kosovë. 

Mbrojtësi i të dyshuarit, avokati nga Mitrovica/Mitrovica, Dejan Vasiqi, i ka kun-
dërshtuar pretendimet e prokurorit special. Sipas pohimeve të mbrojtësit, në ra-
stin konkret nuk është plotësuar kushti themelor për caktimin e masës më të 
rreptë për të dyshuarin, e ky është ekzistimi i dyshimit të bazuar. Sipas avokatit, 
prokuroria e bazon dyshimin e bazuar në deklaratat e dëshmitarëve, të cilët nuk 
janë të besueshëm. Po ashtu, nuk ekziston baza që i dyshuari mund të ndikojë mbi 
dëshmitarët, sepse prokuroria në kërkesën e saj nuk i ka cekur emrat e dëshmit-
arëve, në të cilët mund të ndikohet.

Sipas pretendimeve të mbrojtjes, i dyshuari është i lindur në Kosovë, është i re-
gjistruar në librin e të lindurve dhe në çdo rast është shtetas i Kosovës, pa mar-
rë parasysh nëse posedon dokumente personale ose jo. Avokati i ka propozuar 
gjykatës që ta refuzojë kërkesën për caktimin e masës dhe që t’i mundësohet të 
dyshuarit të mbrohet në liri. 

I dyshuari i ka mbështetur pohimet e mbrojtësit të tij. Ai ka shtuar se, në rast se do 
të kishte bërë ndonjë gjë të keqe, ai nuk do të kthehej në Kosovë. Ai e ka qartësuar 
se pas kon!iktit të armatosur, në një kohë ka jetuar më prindërit e tij në Kosovë. Pas 
kësaj është shpërngulur, por shumë shpesh ka ardhur në Kosovë. Sipas pretendime-
ve të tij, disa dëshmitarë të caktuar të prokurorisë me gjasë kanë dëshmuar kundër 
tij për arsye se është në kon!ikt me ta që nga viti 2003, por me familjen Kadrijaj ka 
pasur marrëdhënie të mira, sepse kanë qenë fqinjë. 

Vendimi me të cilin është caktuar masa e paraburgimit 
Gjyqtari i procedurës paraprake, pas seancës së dëgjimit dhe analizës së shkresa-
ve të lëndës, me vendimin e datës 24 dhjetor të vitit 2020, ka gjetur se kërkesa e 
prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit është e bazuar. Sipas gjyqtares, 
ekziston dyshimi i bazuar se në veprimet e të dyshuarit ka elemente të veprës 
penale, për të cilën ai dyshohet dhe se me hetimet e mëtejme mund të vërtetohet 
përfshirja e tij në kryerjen e veprës penale.
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Sipas gjetjeve të gjykatës, në rastin konkret ka elemente për caktimin e masës më 
të rreptë për të dyshuarin. 

Sipas gjetjeve të gjykatës, sikur ai të ndodhej në liri, do të mund të largohej nga 
Kosova me qëllim të shmangies nga përgjegjësia penale, sepse dyshohet për 
kryerjen e një vepre të rëndë penale. I dyshuari, që nga viti 1999 nuk jeton në 
Kosovë, nuk është i regjistruar pranë Agjencisë së Regjistrit Civil të Kosovës, nuk 
i posedon dokumentet personale të Kosovës dhe mungesa e tij do ta vështirëso-
nte zhvillimin normal të procedurës penale, e cila është e hapur kundër tij. Sipas 
gjetjeve të gjykatës, ekziston mundësia e ndikimit në dëshmitarët, sepse i dyshua-
ri vet para gjykatës ka deklaruar se i njeh mirë, për arsye se janë nga i njëjti fshat. 

Gjykata, me rastin e shqyrtimit të kërkesës së prokurorisë, ka marrë parasysh 
edhe kërkesën e mbrojtjes që të dyshuarit t’i shqiptohet një masë më e butë, por 
në rastin konkret, si edhe për shkak të fazës në të cilën ndodhet procedura, është 
e domosdoshme masa e paraburgimit me qëllim të sigurimit të pranisë së tij në 
gjykatë dhe për zhvillimin e suksesshëm të procedurës. 

Me rastin e përpilimit të raportit, FDHK nuk e ka pasur në shikim dokumenta-
cionin gjyqësor mbi procedurën ankimore. 

Gjetjet e FDHK
Procedura paraprake kundër të dyshuarit Baçeviq ka "lluar mu në fund të vitit 
raportues. FDHK në këtë fazë të procedurës penale nuk ka pasur mundësi që 
të deklarohet mbi provat, të cilat i ka pasur në dispozicion prokuroria, mbi ba-
zueshmërinë e "llimit të procedurës si dhe mbi caktimin e masës së sigurisë për 
praninë e të dyshuarit në gjykim. 

Në bazë të shikimit të ku"zuar në dokumentacionin gjyqësor të procedurës pa-
raprake në këtë lëndë, FDHK si lëshim e ka vërejtur se edhe prokuroria e edhe 
gjykata në disa vendime të caktuara procedurale (vendimi për hapjen e hetimeve, 
kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit, vendimi për caktimin e masës 
së paraburgimit), me rastin e theksimit të kuali"kimit juridik të veprës penale, 
e cila të dyshuarit i është vënë në barrë, e kanë lëshuar pa e cekur emërtimin e 
plotë ligjor të veprës penale. Ata, në vendimet e tyre e kanë cekur vetëm nenin e 
KPRK (nenin 146)[6] për veprën penale për të cilën dyshohet Baçeviqi. Po ashtu, 

[6]  Emërtimi ligjor i veprës penale: krim i lu%ës me anë të shkeljes së rëndë të nenit të për-
bashkët 3 të Konventave të Gjenevës.
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në vendimet e cekura, me rastin e kuali"kimit juridik të veprës penale, të dyja 
institucionet e gjyqësorit krahas këtij neni nuk i kanë cekur veprimet konkrete, 
me të cilat i dyshuari ngarkohet, përkatësisht paragra"n e nenit, me të cilin përs-
hkruhen veprimet e dënueshme të cilat e përbëjnë këtë vepër penale (p.sh., dhuna 
ndaj jetës, tortura, marrja e pengut, sulmi mbi dinjitetin e personalitetit), e të cilat 
në mënyrë më të afërt janë të përshkruara me paragrafët e këtij neni. 
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1.2. Procedura në shkallën e parë

1.2.1. Lënda: Prokurori kundër Zoran Gjokiqit 

Para trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Arben Hoti[7], në lëndën Prokurori kun-
dër Zoran Gjokiqit, në vitin 2020, me paraqitjen e provave, ka vazhduar shqyrtimi 
kryesor i hapur në datën 4 dhjetor të vitit 2019. 

Shqyrtimi është hapur lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK të datës 31 maj të 
vitit 2019 (PPS.nr. 23/2018). Gjokiqit, me anë të aktakuzës i është vënë në barrë 
se në bashkëkryerje me persona të panjohur i ka kryer veprat penale: krim i 
lu*ës kundër popullatës civile[8], krim i lu*ës i cili shkel seriozisht nenin 3 të përb-
ashkët të Konventave të Gjenevës[9] dhe krim i lu*ës i cili i shkel seriozisht ligjet 
dhe zakonet e zbatueshme në kon$iktet e armatosura, që nuk janë me karakter 
ndërkombëtar[10]. 

Shqyrtimi kryesor deri në fund të periudhës së raportimit nuk ka përfunduar. 
Vazhdimi i shqyrtimit kryesor është paralajmëruar për datën 15 janar të vitit 
2021, kur pritet parashtrimi i argumenteve dhe (alëve përfundimtare të palëve 
në procedurë.

[7] Anëtarët e trupit gjykues, gjyqtaret Albina Shabani-Rama dhe Shadije Gërguri. 
[8]  E paraparë dhe dënueshme me nenin 142 të LP të RSFJ-së, i cili është në zbatim sipas Rre-

gullores së UNMIK-ut 24/1999, e datës 12 dhjetor të vitit 1999. 
[9]  E paraparë dhe dënueshme me nenin 152, paragra" 1 i KPRK (2012), sipas të cilit është 

bërë kuali"kimi i veprave penale, të cilat të akuzuarit i janë vënë në barrë me aktakuzën e 
datës 31 maj të vitit 2019. 

[10]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 153, paragra" 1, pikat 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.13 dhe 
2.15, dhe me nenin 3 të KPRK (2012).

!.".
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Rrjedha e deritashme e procedurës penale[11]

Zyra e PSRK në datën 8 tetor të vitit 2018 e ka sjellë vendimin mbi hapjen e heti-
meve kundër të dyshuarit Zoran Gjokiq në drejtim të veprave penale në lidhje me 
dyshimet se në vendbanimin Kristal në Pejë/Pe', gjatë muajit mars dhe maj të vitit 
1999 ka marrë pjesë në kryerjen e disa veprave penale së bashku me disa persona të 
caktuar në uniformë dhe të armatosur, kur edhe janë vrarë 33 civilë shqiptarë. Me 
vendimin, hetimet janë hapur edhe kundër të dyshuarve RB, VI dhe SS. Hetimet 
janë hapur pas veprimeve të kryera hetimore nga ana e Drejtorisë për hetimin e 
Krimeve të Rënda (DHKR) të Policisë së Kosovës (PK) dhe sigurimit të provave.

Zyra e PSRK ia ka dorëzuar Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #e-
melore në Pejë/Pe' kërkesën për dhënien e urdhrit për burgosjen e personave të 
dyshuar për këtë krim kundër të cilëve janë hapur hetimet, por nuk ka qenë e 
mundur që ata të %ohen në mënyrë të rregullt. Ata nuk i janë përgjigjur %esave të 
rregullta të institucioneve kompetente. Pas veri"kimit, janë siguruar informatat 
se ata nuk kanë jetuar në adresat, të cilat i ka poseduar prokuroria. 

Duke vepruar në lidhje me këtë kërkesë të prokurorisë, Gjykata #emelore në 
Pejë/Pe', në datën 2 nëntor të vitit 2018 e ka lëshuar urdhrin për burgosjen e per-
sonave, kundër të cilëve me vendimin e cekur të prokurorisë të datës 8 tetor të vi-
tit 2018 kanë "lluar hetimet. Në bazë të këtij urdhri, në kalimin ku"tar në Jarinë/
Jarinje, komuna e Leposaviqit/Leposavi', në datën 1 shkurt të vitit 2019, në orën 
22:00 është privuar nga liria i dyshuari Zoran Gjokiq. Në lidhje me të dyshuarit e 
tjerë, hetimet janë ndërprerë për shkak se organet e ndjekjes së Kosovës nuk kanë 
pasur qasje ndaj tyre.

Pas privimit nga liria të Zoran Gjokiqit është sjellë vendimi mbi ndalimin e tij 
prej dyzetë e tetë (48) orës dhe është drejtuar kërkesa për caktimin e masave të 
paraburgimit, me qëllim që të sigurohet prania e tij në gjykatë dhe që të mundës-
ohet zhvillimi i papenguar i procedurës penale. 

Gjyqtari i procedurës paraprake i Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës 
#emelore në Pejë/Pe' ka sjellë në datën 2 shkurt të vitit 2019 vendimin me të cilin 
është caktuar masa e paraburgimit për të dyshuarin Gjokiq në kohëzgjatje prej një 

[11]  Me raportin vjetor mbi gjykimet e vëzhguara për krime të lu%ës për vitin 2019 është pa-
raqitur një pjesë e procedurës penale, që në këtë lëndë është zhvilluar në gjatë vitit të cekur. 
Me anë të këtij raporti shkurtimisht do të paraqiten veprimet e ndërmarra në vitin paraprak 
raportues, me fokus në veprimet procedurale të ndërmarra gjatë vitit 2020. 
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(1) muaji, deri në datën 2 mars të vitit 2019. Me këtë vendim është refuzuar kërk-
esa e mbrojtjes për caktimin e një mase më të butë. Ky vendim është kon"rmuar 
në procedurën ankimore para Gjykatës së Apelit, me vendimin e datës 22 shkurt 
të vitit 2019. 

Zyra e PSRK ka ngritur në datën 31 maj të vitit 2019 aktakuzën kundër Gjokiqit. 
Pas hyrjes në fuqi të Ligjit të ri mbi Gjykatat e Kosovës[12], aktakuza është i është 
parashtruar Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina 
kohët e fundit të formuar në kompetencë dhe për vendosje. 

Aktakuza
Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Habibe Salihi) aktakuzën kundër Gjokiqit e 
ka ngritur në drejtim të shumë veprave penale: krim i lu*ës kundër popullatës 
civile[13], krim i lu*ës i cili shkel seriozisht nenin 3 të përbashkët të Konventave të 
Gjenevës dhe krim i lu*ës i cili i shkel seriozisht ligjet dhe zakonet e zbatueshme në 
kon$iktet e armatosura, që nuk janë me karakter ndërkombëtar. 

I akuzuari, këto vepra, sipas aktakuzës, i ka kryer në atë mënyrë që:
- gjatë muajve mars dhe prill të vitit 1999 në vendbanimin Kristal në Pejë/Pe', 
duke vepruar në kuadër të grupit të organizuar kriminal, në përbërje të të cilit kanë 
qenë në uniformë dhe të armatosur pjesëtarët e ushtrisë, policisë dhe grupeve pa-
ramilitare serbe (edhe më tutje organet e ndjekjes të Kosovës nuk kanë qasje ndaj 
tyre), me anë të zbatimit të masave të terrorizimit, plaçkitjes, vrasjeve dhe dëbimit, 
e ka cenuar integritetin trupor dhe shëndetin e popullatës civile shqiptare të pam-
brojtur, e cila nuk ka marrë pjesë drejtpërdrejtë në kon!ikt. Në këtë rast ai ka hyrë 
në shtëpitë e civilëve shqiptarë, i ka detyruar që me familjet e tyre ta lëshojnë qyte-
tin, iu ka shkaktuar vuajtje të mëdha shpirtërore, ua ka kon"skuar paratë dhe gjërat 
me vlerë dhe, së këndejmi, "zikisht dhe psiqikisht i ka keqtrajtuar. Nga shtëpia e 
tash të ndjerit Hilmi Zeqiraj, e ka dëbuar familjen e tij dhe familjet të cilat në atë 
kohë janë strehuar në shtëpinë e tij (familja e vëllait, Skënderit, dhe familja e Sha-
ban Kaliqanit, të cilat më herët kanë qenë të detyruara të braktisin shtëpitë e tyre 
familjare) dhe, së këndejmi, iu ka urdhëruar që t’ia dorëzojnë paratë dhe gjërat me 

[12]  Me Ligjin e ri për Gjykatat, i cili ka hyrë në fuqi në datën 2 janar të vitit 2019, pranë Gjykatës 
#emelore në Prishtinë/Pri&tina është formuar Departamenti Special i cili është kompetent 
për të vepruar lidhur me aktakuzat e Zyrës së PSRK, hetim dhe ndjekje të veprave të rënda 
penale: https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18302

[13]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142 të LP të RSFJ-së, i cili është në zbatim me 
Rregulloren e UNMIK-ut 24/1999, e datës 12 dhjetor të vitit 1999. 
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vlerë, siç janë stolitë familjare. Në oborrin e shtëpisë së Hilmi Zeqirajt, e ka rrahur 
Shaban Kaliqanin, e ka goditur në fytyrë, ia ka thyer dhëmbët, e pastaj e ka vrarë 
Hilmi Zeqirajn, derisa prej Skender Zeqirajt i ka marrë paratë në vlerë prej 1.000 
DM. Pasi që i ka dëbuar civilët nga shtëpitë e tyre, rreth 70 metra larg prej oborrit 
të shtëpisë së Zeqirajve, tek porta e Asllan Mulës, i akuzuari i ka ndarë nga kolona 
Skender Zeqirajn, Shaban Kaliqanin dhe Bashkim Berishën, kurse pastaj në obor-
rin e shtëpisë së Asllan Mulës ka shtënë me rafalë nga „kallashnjikovi“ në kokën e 
Skenderit, kurse Bashkimin në gjoks. Shabanit i ka thënë: „Çka po pret, ik!“ Shaba-
ni, duke ikur, është larguar nga vendi i ngjarjes. Rrugës e ka takuar Riza Mamajn, në 
të cilin, kur i është afruar grupit të armatosur, kanë shtënë në gjoks. Nga lëndimet e 
shkaktuara, ai menjëherë ka vdekur. Shabani ka vazhduar drejt shtëpisë së babait të 
tij, prej të cilës, të nesërmen, ka shkuar në Mal të Zi. 

Procedura e vlerësimit të aktakuzës
Gjyqtari i Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, Ar-
ben Hoti[14] në datën 11 korrik të vitit 2019[15] e ka mbajtur seancën e dëgjimit të 
parë lidhur me aktakuzën. I akuzuari, pas leximit të aktakuzës, ka deklaruar se e 
ka kuptuar atë, por se nuk është fajtor për akuzat, me të cilat ngarkohet. 

Mbrojtja e të akuzuarit, pas seancës së mbajtur të dëgjimit, në afatin e paraparë 
me ligj, e ka dorëzuar kërkesën me shkrim për hedhje të aktakuzës. Sipas gjetjes 
së mbrojtjes, aktakuza është e mangët, nuk është bazuar në dyshimin e bazuar 
mirë, është joprecize dhe e paqartë. 

Vendimi i Departamentit Special lidhur me kërkesën dhe 
kundërshtimet e mbrojtjes 
Kryetari i panelit shqyrtues, pas dy (2) seancave të dëgjimit lidhur me aktakuzën (të 
mbajtur në datën 11 korrik dhe 14 gusht të vitit 2019), në datën 16 shtator të vitit 
2019 e ka sjellë vendimin, me të cilin e ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes së të aku-
zuarit për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtimet ndaj provave të propozuara si të 
pabaza. Sipas gjetjeve të gjykatës, në bazë të provave materiale dhe deklaratave të dës-
hmitarëve, të cilat gjenden në shkresat e lëndës, ekziston dyshimi i bazuar mirë se i 
akuzuari Gjokiq i ka kryer veprat penale, të cilat me anë të aktakuzës i vihen në barrë. 

[14]  Gjyqtari Hoti është kryetar i trupit gjykues, i cili në procedurën e vlerësimit të aktakuzës 
ka vepruar në cilësinë e gjyqtarit individual. 

[15]  Neni 242, paragra" 7 i KPPRK parasheh se seanca e dëgjimit të parë për aktakuzën, kur i 
akuzuari gjendet paraburgim, të mbahet në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga dita e 
dorëzimit të aktakuzës në gjykatë. 
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Kolegji ankimor i Gjykatës së Apelit[16], duke vepruar në lidhje me ankesën e të 
akuzuarit dhe të mbrojtjes së tij, e ka sjellë në datën 17 tetor të vitit 2019 vendi-
min, me të cilin këtë ankesë e ka vlerësuar si të pabazuar dhe e ka kon"rmuar 
vendimin e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina. 
Sipas gjetjeve të gjykatës së shkallës së dytë, gjendja faktike, e cila mund të vërtet-
ohet me provat e deponuara në aktakuzë, jep arsye të mja%ueshme për dyshimin 
të bazuar mire se i akuzuari i ka kryer veprat penale, me të cilat ngarkohet. Në 
rastin konkret, nuk ekzistojnë rrethana, të cilat e përjashtojnë ndjekjen penale, 
kurse vepra penale, me të cilën i akuzuari ngarkohet nuk parashkruhet si dhe as 
nuk i shtrohet amnistisë ose faljes. 

Shqyrtimi kryesor 
Shqyrtimi kryesor para trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #e-
melore në Prishtinë/Pri&tina zyrtarisht është hapur në datën 4 dhjetor të vitit 
2019. Trupi gjykues gjatë vitit 2019 (me seancat e dëgjimit lidhur me aktakuzën 
gjatë procedurës së vlerësimit të saj, të mbajtura në datën 11 korrik dhe 14 gusht 
të vitit 2019), ka mbajtur seancë edhe në datën 4 dhe 19 dhjetor 2019, pra gjith-
sejtë katër (4) ditë gjyqësore. 

Në pjesën e shqyrtimit, e cila është mbajtur gjatë vitit 2019, është lexuar aktakuza. 
Lidhur me te i akuzuari prapë është deklaruar se e ka kuptuar të njëjtën, por se 
nuk ndjehet fajtor. Janë parashtruar (alët hyrëse të palëve në procedurë. Janë dëg-
juar tre (3) dëshmitarë të prokurorisë dhe ka "lluar dëgjimi edhe i një dëshmitari 
të prokurorisë. 

Shqyrtimi kryesor në periudhën e raportimit ka vazhduar në datën 20 janar të 
vitit 2020 me dëgjimin e dëshmitarëve të prokurorisë, dëgjimi i të cilëve ka "lluar 
me seancën e panelit shqyrtues të mbajtur në datën 19 dhjetor të vitit 2019. 

Paneli shqyrtues gjatë periudhës së raportimit ka mbajtur seancë gjatë tetë (8) di-
tëve gjyqësore.[17] Gjatë shqyrtimit kryesor, krahas vazhdimit të dëshmisë së një (1) 

[16]  Lidhur me ankesën ka vendosur paneli ankimor i Departamentit Special të Gjykatës së 
Apelit, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Kreshnik Radoniqi dhe në përbërjen e të cilit kanë 
qenë gjyqtarja Gordana Vllashkoviq dhe gjyqtari Ferit Osmani. 

[17]  Një seancë është caktuar për datën 27 mars të vitit 2020 dhe është shtyrë për shkak të 
ndërprerjes së punës së gjykatës me qëllim të parandalimit të pandemisë së virusit Co-
vid-19. Seanca e ardhshme e panelit shqyrtues është mbajtur në datën 18 qershor të vitit 
2020. Ngaqë nga seanca e fundit e panelit (6 mars i vitit 2020) kanë kaluar më shumë se 
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dëshmitari, janë dëgjuar edhe pesë (5) dëshmitarë me propozimin e prokurorisë. 
Para trupit gjykues janë dëgjuar edhe tre (3) dëshmitarë me propozim të përfaqësu-
esit të palëve të dëmtuara si dhe dy (2) dëshmitarë të cilët i ka propozuar mbrojtja 
e të akuzuarit. Përfaqësuesi i të dëmtuarve dhe mbrojtësi i të akuzuarit gjatë pro-
cedurës, nga arsye të ndryshme, kanë hequr dorë nga dëgjimi i disa dëshmitarëve, 
të cilët gjatë shqyrtimit i kanë propozuar. Në periudhën e raportimit, para panelit 
shqyrtues janë paraqitur edhe provat materiale, të cilat i kanë propozuar palët në 
procedurë, me çka ka përfunduar procedura e provave. 

I akuzuari Gjokiq, në mbrojtjen e tij, të cilën e ka bërë para trupit gjykues, si 
përgjigje në pyetjen e drejtpërdrejtë të mbrojtësit të tij, avokatit nga Mitrovica/
Mitrovica, Ljubomir Pantoviq, ka folur edhe mbi atë se si dhe në çfarë rrethanash 
në datën 1 shkurt të vitit 2019 është privuar nga liria në kalimin ku"tar në Jarinë/
Jarinje. Ai ka thënë se ka lindur në Pejë/Pe', ku ka jetuar deri nga mesi i muajit 
maj të vitit 1999, kur për shkak të situatës së sigurisë ka shkuar vet në Beograd, 
derisa familja e tij edhe më tutje ka mbetur në Pejë/Pe'. Pas kësaj, për herë të parë 
është kthyer në Pejë/Pe' në datën 12 qershor të po atij viti, në mënyrë që nënën 
e tij në mëngjesin e ditës së nesërme ta marrë nga qyteti, derisa babai dhe motrat 
e tij kanë mbetur në Pejë/Pe' edhe një muaj. Babai dhe motrat e tij sot jetojnë në 
pjesën veriore të Mitrovicës/Mitrovica, ku edhe ai ka jetuar deri në vitin 2014-
2015. Derisa ka jetuar në Kosovë, ka punuar me organizata të shumta ndërkomb-
ëtare dhe joqeveritare si dhe pranë Ministrisë për Kthim dhe Komunitete, si dhe 
Zyrës së Administratës në Veri. Në organizatat dhe institucionet e cekura është 
punësuar me anë të konkursit. Ka njohuri se me rastin e punësimeve të caktuara, 
para pranimit, është bërë veri"kimi se çfarë të kaluare ka pasur kandidati. Ka 
punuar me kolegët shqiptarë dhe kurrë nuk ka pasur probleme. Para kon!iktit 
të armatosur, ai ka punuar edhe në Misionin Veri"kues të OSBE-së krejt deri në 
përfundimin e punës së tij në Kosovë në vitin 1999. Ai ka qartësuar se edhe në 
çfarë rrethanash i është dhënë arma nga ana e Mbrojtjes Territoriale, me kalla-
shnikov prodhim i Zastavës („Zastava“ nga Kragujevci/Kragujevac), diku rreth 
vitit 1997 si edhe me 120 plumba. Armën, pasi i është dhënë ajo, e ka fshehur 
në tarracën e përbashkët të ndërtesës në të cilën ka jetuar (rrokaqielli në Pejë/
Pe' në afërsi të ndërtesës së gjykatës), pas një vendi të druve të zjarrit, të cilin e 
kanë shfrytëzuar vetëm disa banorë dhe ku, përndryshe, familja e tij i ka mbajtur 
veglat. Kurrë nuk e ka përdorur atë armë dhe nuk e din se çfarë ka ndodhur me te 

tre (3) muaj, në pajtim me nenin 311, paragra" 3 i KPPRK, shqyrtimi ka "lluar nga e para, 
përkatësisht me pajtimin e palëve në procedurë në procesverbalin zyrtar është konstatuar 
se veprimet procedurale të ndërmarra më herët janë lexuar dhe paraqitur. 
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pas shkuarjes së tij. Gjatë qëndrimit të tij në Beograd gjatë ditës kryesisht ka qenë 
në fakultet, duke marrë pjesë në shumë manifestime, të cilat në atë kohë i kanë 
organizuar me kolegët. Deri sa ka punuar pranë Ministrisë së cekur si dhe pranë 
zyrës së administratës në Mitrovicë/Mitrovica, ka pasur rast që si përfaqësues 
i bashkësive të takohet me shumë zyrtarë - me Vlora Çitakun, madje, edhe me 
Hillary Clinton, me të cilën edhe është fotografuar. 

I akuzuari është përgjigjur edhe në pyetjet e tërthorta të prokurorit, të cilat krye-
sisht kanë pasur të bëjnë me mospërputhjet në përgjigjet e të akuzuarit me dekla-
ratat e disa dëshmitarëve të prokurorisë para panelit, si për shembull se kur është 
tërhequr Misioni i Veri"kimit i OSBE-ë nga Kosova, deri kur ka punuar në Misio-
nin e cekur, si dhe se në cilën datë të muajit mars të vitit 1999 ka shkuar nga Peja/
Pe' në Beograd. I akuzuari nuk ka qenë i saktë në përgjigjet në pyetjet e cekura 
dhe në pyetjet e tjera, shumë hollësi nuk i janë kujtuar, posaçërisht datat. 
 
Të akuzuarit i ka shtruar pyetje të tërthorta edhe i autorizuari i të dëmtuarve, 
avokat nga Prishtina/Prishtinë, Kujtim Kërveshi, i cili e ka ballafaquar të aku-
zuarin me shumë përgjigje, të cilat i ka dhënë gjatë marrjesë së drejtpërdrejtë në 
pyetje si dhe me deklaratat e tij nga fazat e mëhershme të procedurës në polici 
dhe prokurori. I autorizuari e ka pyetur të akuzuarin mbi shumë ngjarje, të cilat 
gjatë kon!iktit të armatosur kanë ndodhur në zonën e qytetit të Pejës/Pe' në vitet 
1998-1999, në të cilat i akuzuari nuk është përgjigjur, sepse nuk ka ditur ose nuk 
i janë kujtuar hollësitë, posaçërisht kur kanë qenë në pyetje datat. Nuk i është 
kujtuar as periudha se kur kanë ndodhur disa ngjarje të caktuara në qytet, madje 
as ato të cilat kanë pasur të bëjnë me punët me të cilat është marrë (si kamarier 
ka punuar në disa kafeteri në Pejë/Pe'), siç është pyetja se kur dhe ku ka punuar, 
kush ka qenë pronar i kafeterisë etj. I akuzuari nuk ka pasur përgjigje as në pyetjet 
mbi shumë bashkëqytetarë, të cilët kanë qenë pjesëtarë të organizatave paramili-
tare ose të cilët në cilësinë e paramilitarëve kanë ardhur në Kosovë e për të cilët 
dyshohet se kanë kryer shumë krime në qytet. 

Në pyetjet e përfaqësuesit të palës së dëmtuar mbi komentet e caktuara me ngjyrim 
nacional të të akuzuarit, e të cilat i ka bërë në rrjetet sociale në kohën kur ka punuar 
në disa organizata ndërkombëtare, i akuzuari është përgjigjur se nuk ka pritur se do 
të ketë situatë të këtillë të rëndë. Ka shprehur keqardhje lidhur ngjarjet, të cilat janë 
zhvilluar në periudhën kritike në Pejë/Pe', por ka përsëritur se ai nuk ka të bëjë me 
to asgjë, si dhe as që mund të bënte diçka të tillë, pa marrë parasysh disa “mahi të 
pakripë” të tij ose disa slogane të „tifozëve“, të cilat i ka vënë në pro"let e tij. I aku-
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zuari ka thënë se ato nuk mund të shërbejnë si bazë për vlerësimin e personalitetit 
të tij dhe e ka përsëritur se i vjen keq për atë që ka ndodhur. 

Një pjesë e shqyrtimit kryesor, i cili është zhvilluar deri në mesin e muajit mars të 
vitit 2020, ka qenë e hapur për publikun. Vazhdimi i shqyrtimit, i cili është zhvilluar 
nga "llimi i muajit qershor të vitit 2020 e deri në fund të vitit 2020 ka qenë i hapur 
për vëzhguesit dhe për mediat, por jo edhe për publikun, në pajtim me vendimin 
e Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) të datës 29 maj të vitit 2020, me qëllim të 
parandalimit të zgjerimit të pandemisë së virusit Covid-19. Shqyrtimi është zh-
villuar në gjuhën shqipe, krahas përkthimit në gjuhën serbe për të akuzuarin dhe 
mbrojtësin e tij ose krahas përkthimit konsekutiv nga gjuha serbe në atë shqipe në 
fazat e shqyrtimit kur i akuzuari dhe mbrojtja e tij i janë drejtuar gjykatës. 

Gjatë vitit 2019 aktakuzën kryesisht e ka përfaqësuar prokurorja e Zyrës së PSRK, 
Habibe Salihi. Gjatë disa vazhdimeve të caktuara të shqyrtimit kryesor atë e kanë 
zëvendësuar prokurorët e shtetit Fikrije Krasniqi dhe Ilir Morina.

Gjetjet e FDHK 
1. Trupi gjykues në lëndën Prokurori kundër Zoran Gjokiqit, në fazën e shqyrtimit 
kryesor, e cila është zhvilluar në periudhën e raportimit, është mbledhur në se-
anca vetëm tetë (8) ditë gjyqësore, gjatë të cilave janë dëgjuar njëmbëdhjetë (11) 
dëshmitarë të propozuar nga palët në procedurë. 

Pa marrë parasysh situatën speci"ke, në të cilën është ndodhur gjyqësori në peri-
udhën e raportimit, si dhe faktin se shqyrtimi ndodhet fare para vet përfundimit, 
FDHK është i detyruar që në mënyrë kritike të vështrojë kohëzgjatjen e madhe të 
shqyrtimit kryesor[18] në këtë lëndë, posaçërisht duke pasur parasysh se i akuzuari 
tashmë dy (2) vite ndodhet në paraburgim. Kjo mund të konsiderohet lëshim i 
madh i gjykatës. Dispozitat e Kodit mbi Procedurën Penale, Kushtetuta e Koso-
vës, Konventat e Gjenevës mbi të drejtat dhe liritë e njeriut si dhe shumë dispozita 
të tjera ndërkombëtare shprehimisht e parashohin që shqyrtimi kryesor si dhe e 
gjithë procedura ndaj të paraburgosurve të zhvillohet pa zvarritje. 

[18] Neni 314, paragra" 1, pika 1.2 KPPRK parasheh: „Nëse shqyrtimi kryesor mbahet para 
trupit gjykues, shqyrtimi gjyqësor duhet të përfundohet brenda njëqindenjëzet (120) di-
tësh, përveç nëse trupi gjykues nxjerr aktvendim të arsyetuar për vazhdimin e kohës për 
shqyrtim gjyqësor për shkak të ndonjërës prej arsyeve nga paragra" 2 i këtij neni” (numri 
i madh i dëshmitarëve, kohëzgjatja e të dëshmuarit të dëshmitarëve të caktuar, numri i 
madh i provave, si dhe siguria e shqyrtimit e kërkojnë vazhdimin). 



42 RAPORTI VJETOR I FDHK !"!"

FDHK konsideron se prezumimi i pafajësisë duhet të dominojë gjatë gjithë pro-
cedurës dhe që organet e gjyqësorit, me gjithë vlerësimin e bazuar se prania e të 
dyshuarit ose e të akuzuarit nuk mund të garantohet plotësisht në ndonjë mënyrë 
tjetër pos me anë të masës së paraburgimit, ato duhet të kenë gjithmonë parasysh se 
paraburgimi duhet të zgjas sa të jetë e mundur më shkurtë, sepse askush nuk është 
fajtor derisa të mos provohet si fajtor me aktgjykim të plotfuqishëm. Organet e gjy-
qësorit duhet të angazhohen që privimi nga liria në rastet e këtilla të zgjas sa të jetë e 
mundur më shkurtë, kurse kjo është e mundur nëse rritet ekspeditiviteti i gjykatës.

2. Trupi gjykues gjatë shqyrtimit kryesor i është përmbajtur dispozitave të parapara 
me ligj mbi zhvillimin e shqyrtimit kryesor. Palët në procedurë kanë pasur mundës-
inë që të shfrytëzojnë të drejtat e parapara me ligj në parashtrimin e propozimeve 
për paraqitjen e provave, në ballafaqimin me provat dhe kundërshtimet (për të cilat 
paneli shqyrtues ka sjellë vendime të arsyetuara) dhe të shtrojnë pyetje. 

FDHK dëshiron të përshëndes praninë e të autorizuarit të palës së dëmtuar, sepse 
ai me angazhimin e tij, me propozimet, pyetjet si dhe me një strategji të përpunuar 
mirë në shumëçka i ka kontribuuar ndriçimit të shumë rrethanave rreth këtij rasti. 
 
FDHK në raportin vjetor nga vitet paraprake disa herë në rekomandimet e tij e ka 
potencuar se angazhimi i përfaqësuesve të palës së dëmtuar duhet të jetë praktikë e 
zakonshme në lëndët në lidhje me krimet e lu%ës. Ata do të duhej të angazhoheshin 
edhe sipas detyrës zyrtare. Lëndët për krimet e lu%ës janë jashtëzakonisht të ndje-
shme dhe traumatike, kurse viktimat i janë ekspozuar vuajtjeve të mëdha "zike dhe 
psikike me pasoja të mëdha dhe kryesisht të pakompensueshme. Po ashtu, është 
(ala për procedura penale, të cilat në shumicën e rasteve zhvillohen me decenie 
pas ngjarjeve. Edhe viktimave e edhe familjeve të tyre i është e nevojshme ndihma 
maksimale profesionale për të realizuar drejtësinë dhe të drejtat e tyre. 

1.2.2. Lënda: Prokurori kundër Nenad Arsiqit 

Trupi gjykues i Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina 
(me të cilin ka kryesuar gjyqtarja, Albina Shabani-Rama[19]), në lëndën Prokurori 
kundër Nenad Arsiqit, në datën 24 dhjetor të vitit 2020 e ka shpallur aktgjykimin, 
me të cilin të akuzuarin Arsiq e ka shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale 

[19]  Anëtarët e trupit gjykues, gjyqtarja, Shadije Gërguri dhe gjyqtari, Arben Hoti.



43GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

krim i lu*ës kundër popullatës civile[20] sipas dy pikave. Të akuzuarit i është shqip-
tuar dënimi me burgosje në kohëzgjatje prej gjashtë (6) vitesh. 

Aktgjykimi shkallës së parë është shpallur pas mbajtjes së shqyrtimit kryesor, të 
hapur lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK (PPS.nr. 01/2016) e datës 6 dhjetor 
të vitit 2019.

I akuzuari, gjatë kohës së zhvillimit të shqyrtimit kryesor është gjendur në para-
burgim, i cili i është caktuar në momentin e privimit nga liria, në datën 22 tetor 
të vitit 2019. Me aktgjykim i është vazhduar masa e paraburgimit deri në plotfu-
qishmërinë e aktgjykimit[21]. 
 
Shqyrtimi kryesor, i cili është zhvilluar gjatë vitit 2020 kundër të akuzuarit, ka 
qenë i hapur për monitoruesit dhe mediat, por jo edhe për publikun me qëllim të 
parandalimit të pandemisë Covid-19.
 
Rrjedha e procedurës penale
Në mënyrë zyrtare, procedura penale kundër të akuzuarit Arsiq ka "lluar me kal-
lëzimin penal, të cilën anëtarët e familjes Shala nga Prishtina/Pri&tina e kanë pa-
rashtruar në vitin 2015 në policinë e EULEX-it[22]. Sipas kallëzimit penal, familja 
Shala në datën 21 maj të vitit 1999 i është shtruar keqtrajtimit dhe plaçkitjes nga 
ana e pjesëtarëve të forcave të policisë serbe, në mesin e të cilave ka qenë ish polici 
rezervë, Nenad Arsiq. 

Zyra e PSRK, duke vepruar në lidhje me kallëzimin penal, e ka autorizuar Njësinë 
për Hetimin e Krimeve të Lu%ës (NJHKL) të Policisë së Kosovës (PK) që t’i he-
tojë pohimet e anëtarëve të familjes Shala. NJHKL në datën 5 shtator të vitit 2019 
prokurorisë ia ka dorëzuar kallëzimin penal kundër aso kohe të dyshuarit Arsiq 

[20]  E paraparë dhe dënueshme me nenin 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, po 
ashtu e dënueshme si krim i lu*ës i shkeljes së rëndë të Konventave të Gjenevës nga neni 
144, paragra" 2, pika 2.2, 2.3, në lidhje me pikën 1, nënpika 1.2, në lidhje me nenin 31 të 
KPRRK (2019). 

[21]  Neni 367, paragra" 2 i KPPRK parasheh: „Nëse gjyqtari i vetëm gjykues ose trupi gjykues 
shqipton dënim prej pesë (5) ose më shumë vjet burg të akuzuarit ia cakton paraburgimin, 
nëse ai nuk gjendet në paraburgim, ose ia vazhdon atë kur i akuzuari gjendet në paraburgim”.

[22]  Prokurorët ndërkombëtarë të Misionit të EULEX-it pranë Zyrës së PSRK pas reduktimit 
të mandatit prej datës 15 qershor të vitit 2014 nuk kanë mundur të sjellin vendime të reja 
mbi hapjen e hetimeve (pos në rastet e jashtëzakonshme), dhe, së këndejmi, lënda i është 
transferuar prokurorëve vendor të Zyrës së PSRK. 
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për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se e ka kryer veprën penale krim i 
lu*ës kundër popullatës civile. 

Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Drita Hajdari) në datën 22 tetor të vitit 2019 e 
ka sjellë vendimin mbi "llimin e hetimeve kundër të dyshuarit Nenad Arsiq, për 
shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se gjatë kohës së kon!iktit të armatosur 
në Kosovë, në datën 21 maj të vitit 1999, në vendbanimin Emshir/Em&ir në Pri-
shtinë/Pri&tina, në pronën familjare të familjes Shala, në bashkëkryerje me tre 
pjesëtarë të paidenti"kuar të policisë serbe, i ka rrahur dhe keqtrajtuar vëllezërit 
Shala, Skenderin dhe Jakupin, si edhe se ka marrë pjesë në bastisjen e shtëpive 
familjare të vëllezërve Jakup, Skender, Isak dhe Enver Shala, kur edhe në mënyrë 
të kundërligjshme ka kon"skuar një sasi të mëdha të parave dhe të gjërave të tjera 
me vlerë. 

Prokurorja i ka kuali"kuar veprimet e të dyshuarit si krim i lu*ës kundër populla-
tës civile, po ashtu e dënueshme si krim i lu*ës me shkelje të rëndë të Konventave të 
Gjenevës, të kryer në bashkëkryerje. 

Caktimi i masës së paraburgimit 
I dyshuari është privuar nga liria në datën 22 tetor të vitit 2019 gjatë kalimit në 
kalimin ku"tar në Merdarë/Merdare dhe i është caktuar masa e ndalimit policor 
në kohëzgjatje prej dyzet e tetë (48) orësh. Në të njëjtën ditë, Zyra e PSRK ia 
ka dorëzuar Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina 
kërkesën e arsyetuar për caktimin e masës më të rreptë të sigurimit të pranisë së 
të dyshuarit në gjykatë, përkatësisht masën e paraburgimit. 

Gjyqtari i procedurës paraprake të Departamentit Special të Gjykatës #emelore 
në Prishtinë/Pri&tina, Valon Kurtaj, pas mbajtjes së seancës së dëgjimit të datës 
23 tetor të vitit 2019, e ka sjellë vendimin me të cilin të dyshuarit i është caktuar 
masa e paraburgimit njëmujor. Kjo masë është kon"rmuar me vendimet e kolegjit 
ankimor[23] të Departamentit Special të Gjykatës së Apelit të datës 30 tetor të vitit 
2019 dhe të datës 1 nëntor të vitit 2019. Ankesat e mbrojtësit të të dyshuarit në 
këto vendime janë vlerësuar si të pabazuara[24]. 

[23]  Kolegji ankimor i Gjykatës së Apelit, gjyqtarët e Departamentit Special, Kreshnik Rado-
niqi, Vaton Durguti dhe Burim Ademi.

[24]  Mbrojtësit e të akuzuarit i kanë parashtruar ankesat e ndara në vendimet e gjykatës për 
paraburgimin. Masa e paraburgimit për të akuzuarin edhe gjatë vitit 2020 në mënyrë të 
rregullt është vazhduar nga gjykatat. 
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Aktakuza
Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Drita Hajdari), pas hetimeve të përfunduara, 
ka ngritur në datën 6 dhjetor të vitit 2019 aktakuzën kundër Nenad Arsiqit. 

I akuzuari ngarkohet se gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë, në cilës-
inë e pjesëtarit të formacionit rezervë të policisë serbe dhe në bashkëkryerje me 
pjesëtarë të paidenti"kuar të policisë, i ka shkelur rëndë të drejtat e së drejtës hu-
manitare ndërkombëtare, në atë mënyrë që në Prishtinë/Pri&tina, në vendbanimin 
Emshir/Em&ir, në datën 21 maj të vitit 1999, rreth orës 8:00, me anë të automjetit 
policor ka shkuar në pronën e familjes Shala. Ai, me atë rast:
 
- ka kërkuar nga vëllezërit Skenderi dhe Jakupi që shtëpitë e tyre t’i lëshojnë re-
fugjatët nga zonat e tjera të kon!iktit, të cilët kanë gjetur strehim të përkohshëm 
te familja Shala. Kur në shtëpi kanë mbetur vetëm vëllezërit Shala, i akuzuari, me 
qëllim që të cenojë integritetin e tyre trupor dhe shëndetin "zik e mendor, i ka 
goditur nëpër trup Jakup dhe Skender Shalën me copa të drurit dhe me shkopi të 
drurit, duke iu shkaktuar kështu vuajtje të mëdha dhe lëndime të rënda trupore. 
Gjatë kohës së rrahjes së vëllezërve, ai i ka fyer dhe sharë ata. Të dëmtuarin Ja-
kup, i cili për shkak të rrahjeve ka qenë në një gjendje të rëndë shëndetësore, e ka 
detyruar të konsumoj alkool dhe ta këndoj këngën serbe “Kush po thotë, kush po 
rren, se Serbia është e vogël” („Ko to ka)e, ko to la)e, Srbija je mala“). Vëllezërit 
Shala edhe sot i ndjejnë pasojat e keqtrajtimit. E gjithë kjo i ka shërbyer si bazë 
prokurorisë që të akuzuarin ta akuzoj se në bashkëkryerje e ka kryer veprën pe-
nale krim i lu*ës kundër popullatës civile: 
 
- se po atë ditë, në cilësinë e njëjtë, gjatë aksionit të popullatës civile të kombësisë 
shqiptare, me ndërgjegje ka marrë pjesë në shkatërrimin masiv dhe në kon"ski-
min e kundërligjshëm të pronës së familjes Shala, e cila nuk mund të arsyetohet 
me nevojat ushtarake. Në kërkim të të hollave dhe të gjërave me vlerë, ai ka marrë 
pjesë në bastisjen e shtëpive të familjes Shala, kur edhe i kanë prishur edhe oren-
ditë dhe gjërat e tjera me vlerë si dhe i kanë shkatërruar objektet ndihmëse. Gjatë 
bastisjes së fermës – pronë e Jakup Shalës, i kanë kon"skuar 3.200 litra na%ë të 
futura në fuqi, njëqind e njëzet mijë (120.000) MGJ, të cilat i kishte fshehur Sahit 
Shala si dhe tetëdhjetë (80.000) mijë MGJ të fshehura në kotec, i cili është gjendur 
në shtëpinë e të dëmtuarit, Isak Shalës. Nga garazhi dhe oborri i familjes Shala, në 
ditën kritike janë kon"skuar: automjeti i tipit Renault Espace, një motokultivator 
dhe një traktor, pronë e Jakup Shalës; automjetin e tipit Volkswagen Jetta, pronë e 
Enver Shalës; automjetin e tipit Opel Vectra, pronë e Hakif Bajramit; automjetin e 
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tipit Jugo Corral 55, pronë e Vahid Halilit dhe automjetin e tipit Mercedes MB 100, 
pronë e Skender Shalës. Prokurorja i ka kuali"kuar veprimet e të dyshuarit si kri-
me të lu*ës kundër popullatës civile, të cilat i dyshuari i ka kryer në bashkëkryerje 
me persona të panjohur. 

Procedura e vlerësimit të aktakuzës 
Kryetarja e trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Pri-
shtinë/Pri&tina, Albina Shabani-Rama, në datën 24 dhjetor të vitit 2019 e ka mbajtur 
seancën e dëgjimit të parë në prani të të akuzuarit dhe të palëve të tjera në procedurë. 
Gjatë seancës, është lexuar aktakuza, për të cilën i akuzuari është deklaruar se e ka 
kuptuar atë, por se nuk është fajtor për asnjërën prej pikave të saj. I akuzuari dhe 
mbrojtësi i saj gjatë seancës janë njo%uar mbi të drejtën e parashtrimit të kërkesës 
për hedhjen e aktakuzës dhe të kundërshtimit ndaj provave të deponuara në atë 
aktakuzë, në afat sa të jetë e mundur më të shkurtër, e më së voni prej 30 ditësh, për 
të cilat gjykata, pas sigurimit të përgjigjeve të prokurorit kompetent në të njëjtën, 
do të vendos jashtë seancës. 

Kërkesa për hedhjen e aktakuzës
Mbrojtja e të akuzuarit, e cila është përbërë nga avokati nga Mitrovica/Mitrovica, 
Dejan Vasiqi, në datën 20 janar të vitit 2020 ia ka parashtruar kërkesën për he-
dhjen e aktakuzës, pasi që ajo, sipas mbrojtjes, mbështetet kryesisht me deklaratat 
e dëshmitarëve, të cilat mund të vihen në pikëpyetje. Përndryshe, ata si të dëmt-
uar menjëherë pas ditës kritike e kanë ditur se kush ka marrë pjesë në rrahjen dhe 
në plaçkitjen e tyre, por rastin e kanë paraqitur vetëm pas pesëmbëdhjetë (15) 
viteve. Mbrojtja, po ashtu, e ka theksuar se prokuroria nuk ka prova as lidhur 
me akuzat për shkatërrimin e pronës dhe të kon"skimit të na%ës, të një numri të 
madh të automjeteve dhe të shumave të të hollave. Në fund, asnjë dëshmitar nuk 
ka pohuar se në ditën kritike e kanë parë të akuzuarin që ta bëjë këtë. 

Përgjigja e prokurorit ndaj kërkesës 
Me përgjigjen me shkrim në kërkesën për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtim-
in e provave, Zyra e PSRK i ka kundërshtuar pretendimet e mbrojtjes. Në përg-
jigje, krahas të tjerave, është thënë se „prokuroria ka mja% prova, të cilat e vërt-
etojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari i ka kryer veprat penale, me të cilat 
ngarkohet. Provat, të cilat prokuroria i ka deponuar me aktakuzë, deklaratat e të 
dëmtuarve dhe të dëshmitarëve e vërtetojnë dyshimin e bazuar. Arsyeja se përse 
rasti është paraqitur pas pesëmbëdhjetë (15) vitesh është shpjeguar – të dëmtuarit 
nuk i kanë pasur të dhënat e plota të të akuzuarit, kurse kur i kanë siguruar ato, 
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ata e kanë parashtruar padinë penale. Krimet e lu%ës nuk parashkruhen dhe, së 
këndejmi, kalimi i kohës nuk përbënë pengesë për parashtrimin e padisë penale“. 
 
Vendimi mbi refuzimin e kërkesës 
Me vendimin e gjykatës të datës 3 shkurt të vitit 2020 është refuzuar kërkesa e 
mbrojtësit të të akuzuarit për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtimet e provave. 
Sipas gjetjeve të kryetares së panelit shqyrtues, veprimet e të akuzuarit japin mja% 
baza për dyshim të bazuar se ai e ka kryer veprën penale, për të cilën i akuzuari 
ngarkohet. Provat e deponuara në aktakuzë janë siguruar në mënyrën e paraparë 
me ligj. Ato gjatë shqyrtimit kryesor do të shqyrtohen, analizohen dhe vlerës-
ohen, kurse në bazë të gjendjes faktike, që do të vërtetohet gjatë shqyrtimit krye-
sor, do të vendoset në lëndë 

Ankesa e mbrojtësit në vendimin 
Mbrojtësi i të akuzuarit me anë të ankesës e ka kundërshtuar vendimin e Depar-
tamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina të "llimit të muajit 
shkurt, sipas mendimit të tij, për shkak të gjendjes faktike gabimisht të konstatuar. 

Sipas pretendimeve ankimore, gjendja faktike në lëndë nuk jep baza as edhe për 
"llimin e hetimeve e të mos !itet për ngritjen e aktakuzës. Aktakuza e prokurori-
së nuk është mbështetur me prova. Për këtë arsye avokati i ka propozuar Gjykatës 
së Apelit që ta miratojë ankesën e mbrojtjes si të bazuar dhe ta ndryshojë vendi-
min ankimor ose që lëndën ta kthejë në gjykatën e shkallës së parë për rivendosje.

Prokuroria e Apelit me parashtresën e datës 19 shkurt të vitit 2020 ka propozuar që an-
kesa e të akuzuarit të refuzohet si e pabazuar, kurse vendimi ankimor të kon"rmohet. 

Vendimi i Gjykatës së Apelit lidhur me ankesën 
Kolegji ankimor i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, me të cilin ka krye-
suar Vaton Durguti[25], pas seancës së mbajtur në datën 27 shkurt të vitit 2019, e 
ka sjellë vendimin, me të cilin ankesën e mbrojtësit e ka refuzuar si të pabazë. Si-
pas gjetjeve të gjykatës, pretendimet ankimore janë të pabazuara. Gjykata e shkal-
lës së parë me vendim është përgjigjur në pretendimet e mbrojtjes të precizuara 
në ankesë, duke konstatuar se aktakuza e zyrës së PSRK është e mbështetur me 
provat, të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar se i akuzuari e ka kryer veprën 
penale, me të cilën ngarkohet. Gjykata e Apelit ka konstatuar se gjykata e shkallës 

[25]  Anëtarët e kolegjit ankimor, gjyqtarja, Gordana Vaskoviq dhe gjyqtari, Ferit Osmani.
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së parë ka vepruar në mënyrë të drejtë kur e ka refuzuar kërkesën për hedhjen 
e aktakuzës dhe kundërshtimin e provave si të pabaza, sepse nuk kanë qenë të 
plotësuara kushtet për hedhjen e aktakuzës dhe shpalljen e të gjitha provave ose 
të provave të caktuara si të papranueshme.

Shqyrtimi kryesor
Pas procedurës së paraparë të vlerësimit të aktakuzës, në datën 22 qershor të vi-
tit 2020, para trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina, që e ka sjellë aktgjykimin, e me të cilin ka kryesuar gjyqtarja 
Albina Shabani-Rama, është hapur shqyrtimi kryesor. 

Në ditën e parë të shqyrtimit kryesor i akuzuari, në pajtim me obligimet ligjore, 
është njo%uar me të drejtat e tij si i akuzuar si dhe me përparësitë dhe mangësitë 
e pranimit të fajit. I akuzuari e ka përsëritur se nuk është fajtor lidhur me akuzat, 
me të cilat ngarkohet. 

Fjalët hyrëse të palëve në procedurë
Prokurorja e shtetit, Hajdari, në kuadër të (alëve hyrëse, midis të tjerash, ka thënë 
se aktakuza ka të bëjë me një ngjarje, e cila është zhvilluar gjatë kohës së kon!iktit të 
armatosur në Kosovë, gjatë të cilit kanë ndodhur shumë krime, në të cilat viktimat 
kanë qenë kryesisht civilë, persona të mbrojtur me ligjet të cilat në atë kohë kanë 
qenë në fuqi dhe që kanë qenë të sanksionuara edhe me të drejtën penale ndërk-
ombëtare. Në rastin konkret, në datën 21 maj të vitit 1999, një grup i forcave poli-
core serbe, në mesin e të cilëve ka qenë edhe i akuzuari Arsiq, ka shkuar në pronën 
e familjes Shala ku, krahas vëllezërve Shala, kanë banuar edhe një numër i caktuar 
i refugjatëve. Pasi që refugjatët kanë qenë të detyruar të braktisin pronën familjare, 
kanë "lluar vuajtjet e familjes Shala. Së bashku me pjesëtarët e tjerë të forcave serbe, 
i akuzuari në mënyrë brutale i ka rrahur vëllezërit Shala, duke kërkuar nga ta para. 
Gjatë bastisjes së shtëpive familjare, i kanë shkatërruar orenditë e shtëpisë. Po ashtu 
e kanë bastisur fermën e Skender Shalës dhe me atë rast i kanë gjetur dhe i kanë 
marrë të hollat e fshehura në shumën prej njëqind e njëzet mijë (120.000) marka 
gjermane, të cilat i kanë takuar Sahit Shalës, babait të të dëmtuarve, si dhe tetëdhjetë 
mijë (80.000) marka gjermane të cilat i kanë takuar vëllait të tij, Isak Shalës. Në ditën 
kritike, i akuzuari, së bashku me forcat policore, ka përvetësuar edhe automjetet e të 
dëmtuarve si dhe të miqve të tyre, të cilat janë gjendur në oborret e familjeve Shala. 

Vëllezërit Shala në ditën kritike e kanë njohur të akuzuarin – e kanë ditur se personi 
i cili i ka rrahur dhe i ka keqtrajtuar është nga Çaglavica/*aglavica, se ka punuar 
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tek personi i cili quhet Zhiva, i cili merret me bujqësinë e të cilin ata e kanë njohur. 
Të dëmtuarit kanë plani"kuar që rastin ta paraqesin menjëherë pas kon!iktit të ar-
matosur tek organet kompetente, por nuk i kanë pasur të dhënat e tyre personale – 
vetëm emrin e tyre. Kur i kanë mbledhur të dhënat e nevojshme, ata kanë paraqitur 
padinë penale në prokurori. 

Në vazhdim, prokurorja ka shtuar se gjithçka që e ka thënë në (alën e saj hyrëse, 
të dëmtuarit dhe dëshmitarët i kanë vërtetuar me deklaratat e tyre para panelit sh-
qyrtues. Gjendja në pronën e familjes Shala, pas vizitës së policisë, si dhe gjendja 
në të cilën janë ndodhur vëllezërit Jakup dhe Skender Shala, është xhiruar me ka-
merë të nesërmen nga i biri i njërit prej të dëmtuarve. Gjatë procedurës hetimore, 
i akuzuari është identi"kuar nga të dëmtuarit me anë të foto-albumit. Prokuroria 
nuk ka dilemë se i akuzuari Arsiq në ditën kritike së bashku me pjesëtarët e po-
licisë serbe ka qenë në pronën e familjes Shala. Ai i ka njohur ata dhe ka qenë i 
udhëzuar lidhur me gjendjen e tyre të mirë materiale, e ka ditur se janë familje e 
pasur dhe e ka bërë atë që është përshkruar në aktakuzë. Në bazë të provave të de-
ponuara, posaçërisht të dëgjimit të të dëmtuarve, dëshmitarëve, si dhe paraqitjes 
së provave të propozuara materiale, konsiderohet se plotësisht do të vërtetohen 
veprat penale të cekura në aktakuzë. 

Të dëmtuarit Jakup, Skender, Isak dhe Enver Shala i kanë mbështetur pretendimet 
e prokurorisë dhe kanë shtuar se mbesin pranë deklaratave të tyre, të cilat i kanë 
dhënë në procedurën paraprake. 

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Vasiq në (alën e tij hyrëse ka thënë se në bazë të 
bisedave, të cilat i ka pasur gjatë përgatitjes së lëndës me të akuzuarin, me anëtarët e 
familjes së tij, si dhe me miqtë të cilët e njohin, është i bindur se familja Shala është 
e respektuar dhe e nderuar. Në hulumtimet e tij po ashtu ka ardhur deri te njohu-
ria se i akuzuari Arsiq nuk e ka kryer krimin, i cili është objekt i aktakuzës. Gjatë 
shqyrtimit kryesor, ai do t’i propozojë disa dëshmitarë, të cilët do t’i vërtetojnë pre-
tendimet e tij se i akuzuari në ditën kritike nuk ka qenë në pronën e familjes Shala, 
si dhe as që i ka kryer veprat, me të cilat ngarkohet. Dëshmitarët, të cilët plani"kon 
për t’i %uar, jetojnë në Serbi. Nëse gjykata e pranon këtë propozim të mbrojtjes, për 
shkak të vështirësive të bashkëpunimit juridik me Serbinë, mbrojtja do të organi-
zojë praninë e dëshmitarëve në gjykatë. Dëshmitarët e cekur nuk i ka propozuar 
më herët, për arsye të njohura – me (alë të tjera, gjykata nuk ka funksionuar disa 
muaj. Mbrojtësi e ka përsëritur edhe kërkesën më herët të propozuar gjykatës për 
ta bërë ballafaqimin e nënës së të akuzuarit me të dëmtuarin Jakup Shala lidhur 
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me rrethanën e takimit të të dëmtuarit dhe të nënës së të akuzuarit pas kon!iktit të 
armatosur, të cilin edhe i dëmtuari e ka cekur në deklaratën e tij. 

I akuzuari e ka pranuar dhe përkrahur (alën e mbrojtësit të tij. 

Prokurorja Hajdari e ka kundërshtuar ballafaqimin e propozuar nga ana e mbrojtës-
it të të akuzuarit, i cili do të bëhej para dëgjimit të të dëmtuarve dhe dëshmitarëve të 
propozuar me aktakuzë.

Shqyrtimi kryesor ka vazhduar me paraqitjen e provave dhe me dëgjimin e dës-
hmitarëve. 
 
Paneli shqyrtues gjatë shqyrtimit është mbledhur gjatë njëmbëdhjetë (11) ditëve 
gjyqësore. Para panelit shqyrtues janë dëgjuar nëntë (9) dëshmitarë të propo-
zuar nga prokuroria dhe tre (3) dëshmitarë me propozim të të akuzuarit dhe të 
mbrojtjes së tij. Janë paraqitur provat materiale nga ana e palëve në procedurë. 

I akuzuari ka dëshmuar para panelit shqyrtues. Duke u përgjigjur në pyetjet e 
mbrojtësit të tij, ai e ka mohuar se në ditën kritike ka qenë në shtëpinë e të dëmt-
uarve dhe se i ka rrahur ata. Ai, në ditën kritike, në datën 21 maj të vitit 1999, në 
cilësinë e rezervistit ka qenë në ndërrimin e natës në sigurimin e objektit të ish 
Këshillit Ekzekutiv në Prishtinë/Pri&tina. Pas punës, ai dhe nëna e tij me autobus 
pak para orës 09:00 në mëngjes kanë udhëtuar tek motra për festën fetare në Vërn-
jaçka banjë/Vrnja+ka banja, ku ka qëndruar deri në datën 23 maj të vitit 1999. Me 
propozimin e mbrojtësit të tij, i akuzuari në fund të dëshmisë së tij i është drejtuar të 
dëmtuarve Jakup dhe Skender Shala me (alët: „Nuk kam qenë në shtëpinë e asnjërit 
prej Jush, përbetohem në Zot – unë nuk kam qenë, nuk ju kam rrahur, dhe as që 
kam qenë aty, në atë periudhë nuk i kam pasur tridhjetë e pesë (35) vjet.“ 

Në pyetjen e prokurorit, i akuzuari ka vërtetuar se gjatë kohës së kon!iktit të 
armatosur në Kosovë ka qenë i mobilizuar, dhe atë nga data 1 tetor e vitit 1998 
e deri në datën 14 qershor të vitit 1999, në cilësinë e rezervistit pranë stacionit 
policor në Prishtinë/Pri&tina. Para mobilizimit ka punuar në Elektroekonominë e 
Kosovës. Ai ka vërtetuar se e ka njohur Jakup Shalën para kon!iktit të armatosur, 
si edhe se me te është takuat në vitin 2005 ose 2006, por nuk i ka njohur anëtarët e 
tjerë të familjes. Ai ka shtuar se nuk e ka bërë dallimin midis vëllezërve, Skenderit 
dhe Jakupit. Në Kosovë ka jetuar deri në vitin 2011, kur është shpërngulur për 
Nish/Ni& për shkak të punës më të mirë, sepse në Kosovë e ka pasur pagën e vogël. 
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I akuzuari nuk ka mundur për t’u përgjigjur në pyetjet se përse vëllezërit Shala 
pikërisht atë e kanë akuzuar, si dhe as pse e kanë bërë këtë pas shtatëmbëdhjetë 
(17) vitesh. Ai ka shtuar se, nëse nuk i kanë pasur të dhënat e tij personale, këtë 
atëherë ka mundur për ta bërë policia, duke e pasur parasysh se e kanë ditur se ku 
jeton. I akuzuari po ashtu ka shtuar se edhe pas vitit 2011 rregullisht ka ardhur 
në Kosovë. I akuzuari në pyetjet e të dëmtuarve ka mbetur pranë deklaratave të tij 
se në ditën kritike nuk ka qenë në pronën e tyre, si dhe se nuk ka marrë pjesë në 
rrahjen e dy vëllezërve. 

Ndryshimi i aktakuzës 
Pas provave të paraqitura, prokurorja e shtetit në datën 1 dhjetor të vitit 2020 ia 
ka dorëzuar gjykatës dispozitivin e ndryshuar të aktakuzës. Ndryshimet kryesisht 
kanë të bëjnë me kuali"kimin juridik të veprës, me të cilën ngarkohet i akuzuari. 
Të akuzuarit i është vënë në barrë se në bashkëkryerje e ka kryer një vepër penale 
sipas dy pikave – krim i lu*ës kundër popullatës civile nga neni 142, në lidhje me 
nenin 22 të LP të RSFJ-së, për momentin e dënueshme si krim i lu*ës për shkak 
të shkeljeve të rënda të Konventave të Gjenevës nga neni 144, paragra" 2, pikat 2.2, 
2.3, 2.4 në lidhje me paragra"n 1, pika 1.1, në lidhje me nenin 31 të KPRK. Përs-
hkrimi i veprës penale, e cila i ngarkohet të akuzuarit, ka mbetur i njëjti. I aku-
zuari, edhe në lidhje me aktakuzën e ndryshuar është deklarua se nuk është fajtor. 

Fjalët përfundimtare të palëve në procedurë
Prokurorja Hajdari në (alën e saj përfundimtare midis të tjerash ka thënë se objekt 
i shqyrtimit i gjykatës është ngjarja, e cila është zhvilluar gjatë kohës së kon!iktit të 
armatosur në Kosovë. I akuzuari gjatë kohës së kon!iktit të armatosur të cekur ka 
qenë në përbërje të njësive rezervë të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë. 
Në këtë cilësi, së bashku me tridhjetë (30) rezervistë të forcave policore serbe, në 
datën 21 maj të vitit 1999 ka marrë pjesë në aksionin policor në vendbanimin „Em-
shir/Em&ir“ në Prishtinë/Pri&tina. 

Lidhur me ngjarjet të cilat i kanë përjetuar, të dëmtuarit kanë sjellë dëshmi 
shokuese. I akuzuari, së bashku me policë të tjerë, në mënyrë brutale i ka rrahur 
Jakupin dhe Skenderin me objekte të ndryshme të forta, duke i goditur nëpër trup 
dhe nëpër kokë. Dhuna "zike tek të dëmtuarit ka shkaktuar dhembje dhe vuajtje 
të mëdha, prej të cilave Jakupi është alivanosur. I akuzuari dhe policia në pronën e 
familjes Shala kanë qëndruar në ditën e cekur prej orës 08:00 të mëngjesit deri në 
orën 16:00 pasdite. Gjatë kësaj kohe, të dëmtuarit i janë shtruar trajtimit çnjerëzor, 
torturës "zike dhe psikike, duke përfshirë këtu edhe sharje dhe fyerje. Të dëmt-
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uarit Jakup, derisa është gjendur në gjendjen e tillë, me dhunë ia kanë vënë shi-
shen e rakisë në gojë dhe e kanë detyruar ta pijë dhe ta këndojë këngën («Kush po 
thotë, kush po rren, se Serbia është e vogël”/„Ko to la)e ko to la)e, Srbija je mala”.) 
Në kohën derisa i akuzuari dhe policët kanë qëndruar në pronën e të dëmtuarve, i 
kanë bastisur dhe i kanë shkatërruar shtëpitë dhe fermat e tyre, duke kërkuar para 
dhe gjëra të tjera me vlerë. Me atë rast kanë gjetur dhe i kanë kon"skuar paratë 
në shumën prej dyqind mijë (200.000) marka gjermane, si dhe tremijë e dyqind 
(3.200) litra na%ë. I akuzuari dhe policët e tjerë i kanë uzurpuar automjetet e tyre 
dhe automjetet e miqve të tyre, të cilat kanë qenë të parkuara në oborr. 

Mbi veprimet e të akuzuarit dhe të grupit të policive gjatë shqyrtimit kryesor kanë 
dëshmuar edhe dëshmitarët, përkatësisht fqinjët e të dëmtuarve. Ata gjatë shqyrtimit 
kanë vërtetuar se policia në ditën kritike ka qenë në vendbanimin e tyre, se i ka ba-
stisur shtëpitë e tyre si dhe shtëpitë e familjes Shala. Ata kanë vërtetuar se Jakupi dhe 
Skenderi atë ditë kanë pasur lëndime nëpër trup dhe se kanë qenë në gjendje të rëndë. 

Lëndimet, të cilat iu janë shkaktuar të dëmtuarve dhe gjendja në të cilën kanë 
qenë familjet Shala i ka xhiruar me kamerë djali i të dëmtuarit, i Skenderit. Xhiri-
mi në CD është paraqitur si provë gjatë procedurës së provave. Në xhirim shihen 
lëndimet, të cilat iu janë shkaktuar të dëmtuarve. 

Prokuroria gjen se me provat e paraqitura gjatë procedurës në mënyrë të sigurt 
është vërtetuar se i akuzuari në bashkëkryerje me policë të tjerë, të cilët në ditën kri-
tike kanë qenë me te, e ka kryer veprën penale të përshkruar në aktakuzë; se i ka ke-
qtrajtuar vëllezërit, Jakup dhe Skender Shala dhe i ka trajtuar në mënyrë çnjerëzore, 
i ka sharë dhe iu ka shkaktuar lëndime të rënda trupore, prej të cilave edhe sot i 
ndjejnë pasojat; si edhe se i ka kon"skuar paratë në shumën e cekur më lartë si dhe 
gjërat me vlerë, duke lënë pas vetes shtëpitë e demoluara të familjes Shala. Sipas 
prokurorisë, është vërtetuar se shkatërrimi masiv dhe uzurpimi i kundërligjshëm 
nuk kanë qenë të arsyetuara me nevojat ushtarake. Pas ngjarjes së cekur, vëllezërit 
Jakupi dhe Skenderi kanë mbetur në shtëpitë e tyre, kurse deri në përfundimin e 
kon!iktit të armatosur nuk ka pasur bastisje të tjera. Sipas prokurorisë, i vetmi përf-
undim logjik është se paratë, automjetet dhe gjërat e tjera janë uzurpuar në aksionin 
policor të datës 21 maj të vitit 1999. 

Pas përfundimit të kon!iktit të armatosur, të dëmtuarit janë përpjekur për të si-
guruar të dhëna për të akuzuarin në mënyrë që rastin ta paraqesin te organet 
kompetente. Një kohë të gjatë kësaj nuk ia kanë dalë, fare deri në vitin 2015 kur 
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e kanë ngritur kallëzimin penal në Zyrën e PSRK. Janë hapur hetimet, është bërë 
identi"kimi i të akuzuarit, kurse të dëmtuarit gjatë hetimit dhe në shqyrtimin 
kryesor kanë vërtetuar se në ditën kritike në pronën e tyre ka qenë i akuzuari me 
policë të tjerë. 

Prokuroria në (alën e saj përfundimtare është përqendruar edhe në strategjinë e 
mbrojtjes, përkatësisht në atë se Arsiqi nuk është kryerës i veprës penale, me të 
cilën ngarkohet, sepse alibia e vërteton se ai në ditën kritike ka qenë te motra e tij në 
Vërnjaçka Banjë/Vrnja+ka Banja. Sipas vlerësimit të prokurorisë, alibi i të akuzuarit 
është i papranueshëm, Ai, pas aksionit të cekur, ka mundur për të shkuar në deri 
në Vërnjaçka Banjë/Vrnja+ka Banja, për çka i janë dashur dy deri në tri orë vozitje. 

Në bazë të provave të paraqitura rezulton se i akuzuari e ka kryer veprën penale 
krim i lu*ës kundër popullatës civile. Nga arsyet e cekura, prokurorja i ka propo-
zuar gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe ta dënoj sipas ligjit, si dhe që ta 
obligojë që të dëmtuarve t’ua kompensojë dëmin e shkaktuar. 
 
Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Vasiq, pas citimit të pjesëve të aktakuzës e ka thek-
suar në (alën e tij përfundimtare se nuk janë provuar pretendimet e aktakuzës mbi 
atë se të dëmtuarit në ditën kritike janë keqtrajtuar "zikisht, se është rrezikuar in-
tegriteti i tyre trupor, se i akuzuari ka marrë pjesë në shkatërrimin e pronës së tyre, 
në plaçkitjen dhe kon"skimin e parave të tyre në shumën prej më shumë se dyqind 
mijë (200.000) markave gjermane si dhe uzurpimin e automjeteve. 

Sipas pretendimeve të mbrojtjes, deklaratat e të dëmtuarve të shprehura para gjyka-
tës janë kontradiktore, me mospërputhshmëri të skajshme. Të dëmtuarit edhe në 
faza të ndryshme të procedurës penale kanë dhënë deklarata të ndryshme. E vetmja 
që është e pakontestueshme sipas mbrojtjes është se të dëmtuarit janë rrahur ditën 
kritike. Kushdo që e ka bërë duhet ta bartë përgjegjësinë. 

Mbrojtësi e ka kundërshtuar vlerësimin e lëndimeve dhe llojin e traumave të cilat 
iu janë shkaktuar të dëmtuarve ose të cilave iu janë shtruar. Të dëmtuarit nuk 
posedojnë dokumentacion mbi lëndimet në bazë të të cilit do të mund të bëhej 
ekspertiza profesionale dhe do të mund të vërtetohej lloji i lëndimeve, të cilat iu 
janë shkaktuar të dëmtuarve. E njëjta ka të bëjë edhe me traumat e tyre psikike – 
intensiteti i vuajtjeve nuk është vërtetuar nga ana e personit profesional, pasi që 
vlerësim të këtillë mund të jap vetëm eksperti neuropsikiatër. 
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Sipas mbrojtësit, gjatë shqyrtimit asnjë nga të dëmtuarit dhe dëshmitarët nuk ka vërt-
etuar se në ditën kritike i akuzuari ka kon"skuar diçka, konkretisht – vjedhur. Për hir 
të së vërtetës, i dëmtuari Skender ka thënë se i ka marrë disa vezë, gjë që në asnjë rast 
nuk përbënë krim të lu%ës. Ai ka shtuar se automjetet e vjedhura në ditën kritike janë 
gjetur në vende të ndryshme në Pri&tinë/Pri&tina, kurse asnjë në Çaglavicë/*aglavica. 

Mbrojtësi e ka kundërshtuar faktin se të dëmtuarit për gjashtëmbëdhjetë (16) vite 
nuk kanë mundur për të vërtetuar identitetin e të akuzuarit, i cili ka jetuar të 
thuash në fqinjësinë e tyre, në një vend të vogël. Ai e ka shtruar pyetjen – si ka 
qenë e mundur që vëllezërit nuk kanë pasur njohuri mbi kryerësin, për emrin dhe 
identitetin e tij, kurse e kanë ditur se ku jeton, ku punon, e kanë njohur nënën e 
tyre, i kanë pasur disa të dhëna të tyre personale, gjë që gjithsesi ka qenë e mun-
dur për paraqitjen e një personi te organet e ndjekjes, mbi të gjitha ngaqë një nga 
anëtarët e familjes së dëmtuar ka punuar në gjykatë një kohë të gjatë. 

Mbrojtja e të akuzuarit e ka kundërshtuar edhe procedurën e njohjes së të aku-
zuarit gjatë hetimeve, duke iu referuar deklaratës së dëshmitarit të prokurorisë, i 
cili ka marrë pjesë në procedurën e njohjes para gjykatës, sipas të cilit njohja është 
bërë në shtëpinë e të dëmtuarve. Kjo nuk është e ndaluar me ligj, por secili nga 
vëllezërit Shala ka qenë i pranishëm në njohjen, të cilën e ka bërë tjetri. 
 
Mbrojtësi, në fund, është referuar në deklaratat e dëshmitarëve të mbrojtjes të cilët, 
sipas gjetjeve të tij, e kanë vërtetuar alibinë e të akuzuarit. Deklaratat e tyre përp-
uthen plotësisht. Deklaratat e tyre kanë qenë spontane dhe të përputhshme kur 
janë përgjigjur në pyetjet e prokurorit dhe të anëtarëve të panelit. Sipas deklaratës 
së njërit prej dëshmitarëve të mbrojtjes, është e qartë se një dëshmitar i prokurorisë 
e ka njohur mirë të akuzuarin dhe se ata përmes tij shumë lehtë kanë mundur edhe 
më herët për ta vërtetuar identitetin e tij.

Mbrojtësi i ka propozuar panelit që të sjellë aktgjykim lirues. 

Shqyrtimi kryesor është zhvilluar në gjuhën shqipe, krahas përkthimit në gjuhën 
serbe për të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij. 

Pas provave të paraqitura dhe argumenteve përfundimtare të shprehura nga ana 
e palëve në procedurë, paneli shqyrtues në datën 24 dhjetor të vitit 2020, në prani 
të palëve në procedurë e ka shpallur aktgjykimin, me të cilin të akuzuarit i është 
shqiptuar dënimi me burgosje në kohëzgjatje prej gjashtë (6) vitesh. 



55GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

Gjykata, në arsyetimin e shkurtër, të parashtruar pas shpalljes së aktgjykimit, ka 
thënë se me provat e paraqitura gjatë shqyrtimit kryesor, përkatësisht me dekla-
ratat e të dëmtuarve, dëshmitarëve, si dhe me provat materiale jashtë çdo dyshimi 
është vërtetuar se i akuzuari Nenad Arsiqi me veprimet e tij të paligjshme, në 
bashkëkryerje me persona të tjerë, e ka kryer veprën penale krim i lu*ës kundër 
popullatës civile, sipas ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës pe-
nale (LP i RSFJ-së), që është e dënueshme edhe me Konventat e Gjenevës të vitit 
1949, si edhe me Protokollin Shtesë, për çka gjykata e ka shpallur fajtor dhe e ka 
dënuar me dënimin e cekur më lartë. 

Gjykata, me rastin e matjes së dënimit i ka pasur parasysh rrethanat rënduese dhe 
ato lehtësuese. Si rrethana vështirësuese janë vlerësuar veprimet e të akuzuarit 
gjatë kryerjes së veprës penale, mënyra e shkaktimit të lëndimeve të dëmtuarve, 
të cilët kanë qenë civilë të pambrojtur, përulja e tyre, shkatërrimi dhe kon"skimi 
i pronës si dhe fakti se veprimet kanë qenë të drejtuara vetëm drejt një grupi 
etnik. Gjykata, si rrethanë lehtësuese e ka marrë atë se i akuzuari veprimet i ka 
ndërmarrë në bashkëkryerje dhe se në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë 
relativisht i ri (26 vjeçar). 

Gjetjet e FDHK 
1. Shqyrtimi kryesor në lëndën Prokurori kundër Nenad Arsiqit është zhvilluar 
kryesisht gjatë vitit raportues. Seanca e dëgjimit lidhur me aktakuzën e ngritur 
në datën 6 dhjetor të vitit 2019 është mbajtur në datën 24 dhjetor të vitit 2019, 
pra në afatin e paraparë me ligj[26] prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh prej ditës kur i 
akuzuari ndodhej në paraburgim. 

Vlerësimi i aktakuzës ka përfunduar në fund të muajit shkurt të vitit 2020. Sh-
qyrtimi kryesor është hapur menjëherë pas vendimit të Këshillit Gjyqësor të Ko-
sovës të datës 29 maj të vitit 2020 që gjykatat pas ndërprerjes tremujore të punës 
me palë të institucioneve të gjyqësorit me qëllim të parandalimit të zgjerimit të 
përhapjes së pandemisë Covid-19, prapë të "llojnë me punë në datën 1 qershor 
të vitit 2020. 

Shqyrtimi kryesor ka përfunduar në datën 24 dhjetor të vitit 2020, saktësisht një 
vit pas seancës së dëgjimit lidhur me aktakuzën. Ai i ka pasur një ose dy seanca 

[26]  Neni 242, paragra" 5 i KPPRK parasheh: „Nëse i pandehuri është në mbajtje në parabu-
rgim, shqyrtimi "llestar mbahet në mundësinë e parë, jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) 
ditë pas ngritjes së aktakuzës”. 
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gjatë muajit, gjë që do të mund të vlerësohej si punë ekspeditive e gjykatës, e cila 
ka vendosur në këtë lëndë (në procedurën e vlerësimit të aktakuzës si dhe në sh-
qyrtimin kryesor të udhëhequra nga trupi gjykues), duke pasur parasysh rretha-
nat, në të cilat kanë punuar gjykatat e Kosovës gjatë vitit 2020[27]. 

2. Në bazë të monitorimit të shqyrtimit kryesor, FDHK gjen se trupi gjykues në 
mënyrë profesionale e ka udhëhequr shqyrtimin. Gjykata ua ka mundësuar palëve 
në procedurë që të shërbehen me të drejtat e parapara me ligj gjatë shqyrtimit, siç 
është propozimi i provave dhe të shtruarit e pyetjeve. Edhe vet paneli shqyrtues ka 
qenë aktiv në shtrimin e pyetjeve për të dëmtuarit, dëshmitarët, të akuzuarin si dhe 
në qartësimin e rrethanave speci"ke. 

FDHK në kohën e përpilimit të këtij raporti nuk ka pasur qasje në aktgjykimin 
me shkrim në lëndën Prokurori kundër Nenad Arsiqit, të kryer në fund të vi-
tit 2020. Për shkak të pamundësisë së qasjes ndaj vlerësimeve të hollësishme të 
provave, të cilat gjykata i ka sjellë dhe në të cilat e ka bazuar vendimin e saj që 
të akuzuarin Arsiq ta dënoj me gjashtë (6) vite burgosje, FDHK e rezervon të 
drejtën që për vendimin të deklarohet kur të ketë mundësinë për ta bërë analizën 
e aktgjykimit në këtë lëndë. Krahas provave, në të cilat gjykata e bazon vendimin 
e saj për ta dënuar të akuzuarin, FDHK nuk është në mundësinë që të deklarohet 
mbi dënimin. Këtë po ashtu do të jetë në gjendje për ta bërë pasi ta ketë në shikim 
aktgjykimin e shkallës së parë dhe pas analizës së këtij aktgjykimi. 

3. Të akuzuarit, me anë të aktakuzës së datës 6 dhjetor të vitit 2019 i është vënë në 
barrë kryerja e dy veprave penale krim i lu*ës kundër popullatës civile – neni 142, në 
lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, po ashtu e dënueshme si krim i lu*ës për shkak 
të shkeljes së rëndë të Konventave të Gjenevës nga neni 144, paragra" 2, pika 2.2, 
2.3, në lidhje me pikën 1, nënpika 1.2, në lidhje me nenin 31 të KPRK (2019). Pas 
përfundimit të procedurës së provave, prokuroria e ka ndryshuar aktakuzën dhe të 
akuzuarit ia ka vënë në barrë kryerjen e veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës 
civile sipas dy pikave. Gjykata e ka pranuar aktakuzën e ndryshuar dhe në fund, kur 
të akuzuarin e ka shpallur fajtor, ia ka shqiptuar dënimin unik me burgosje. 

[27]  Neni 314, paragra" 1, pika 1.2 KPPRK parasheh: „Nëse shqyrtimi kryesor mbahet para 
trupit gjykues, shqyrtimi gjyqësor duhet të përfundohet brenda njëqindenjëzet (120) di-
tësh, përveç nëse trupi gjykues nxjerr aktvendim të arsyetuar për vazhdimin e kohës për 
shqyrtim gjyqësor për shkak të ndonjërës prej arsyeve nga paragra" 2 i këtij neni” (numri 
i madh i dëshmitarëve, kohëzgjatja e të dëshmuarit të dëshmitarëve të caktuar, numri i 
madh i provave, si dhe siguria e shqyrtimit e kërkojnë vazhdimin). 
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Në praktikën e deritashme në Kosovë, kur kanë vendosur për akuzat për krime të 
lu%ës, gjykatat kanë vepruar në mënyra të ndryshme në situata të ngjashme, me 
(alë të tjera kur të akuzuarit janë ngarkuar për këtë vepër penale për më shumë 
veprime, përkatësisht akuzave. Kjo është shprehur posaçërisht në pikëpamje të 
mënyrës se si janë matur dhe shqiptuar dënimet. 

Në lëndë të caktuara (kurse në një rast edhe në të njëjtën lëndë[28]), gjykata e shkallës 
së parë të akuzuarit së pari ia ka caktuar dënimet e caktuara në lidhje me secilën 
pikë të veprës penale, e cila i është vënë në barrë, e pastaj ia kanë shqiptuar dënimin 
unik, derisa gjykata e shkallës së dytë ia ka shqiptuar dënimin për një vepër penale, 
por të akuzuarin e dënon me dënimin me burgosje i cili i përgjigjet dënimit unik të 
shqiptuar nga ana e gjykatës së shkallës së parë (dënim i cili i përgjigjet përgjegjësisë 
penale të të akuzuarit dhe e merr parasysh numrin e akteve, të cilat kanë çuar deri 
te gjykimi dhe mënyra në të cilën është kryer vepra penale)[29]. Komentari i nenit 
142 të LP të RSFJ[30] po ashtu parasheh që nëse një person kryen më shumë veprime 
të njëjta ose veprime të ndryshme të inkriminuara me këtë nen, do të bëhet (alë 
vetëm për një vepër penale, krim i lu*ës kundër popullatës civile, pasi që nga vet 
përshkrimi i veprës penale rezulton se është (ala për një vepër penale, pa marrë 
parasysh numrin e veprimeve të kryera. 

Kur kryerësi kryen më shumë veprime penale të njëjta, të cilat janë të lidhura në 
mes vete, siç është në rastin konkret, vepra e këtillë, mund të kuali"kohet edhe si 
vepër penale në vazhdimësi. 

1.2.3. Lënda: Prokurori Goran Stanishiqit 

Para trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Valon Kurtaj[31], lidhur me aktakuzën e 
Zyrës së PSRK të datës 6 shkurt të vitit 2020 (PPS.nr.14/2018), në datën 25 qershor 
të vitit 2020 është hapur shqyrtimi kryesor në lëndën Prokurori kundër Goran Sta-
nishiqit. I akuzuari Stanishiq me anë të aktakuzës së cekur ngarkohet për kryerjen e 

[28]  Prokurori kundër Zoran Koliqit, aktgjykimi i ish Gjykatës së qarkut në Prishtinë/Pri&ti-
na P.nr..408/11 i datës 11 maj të vitit 2012 dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit PAKR.nr. 
1121/12 i datës 25 shtator të vitit 2012. 

[29]  Aktgjykimi i cekur më lartë i Gjykatës së Apelit, faqe nr.. 20, pasusi 5.
[30]  Faqe 500, botim i „Savremena administracija“ i vitit 1986. 
[31]  Anëtarët e trupit gjykues, gjyqtarja, Valbona Musliu Selimaj, dhe gjyqtari, Musa Konxheli.
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veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile[32] sipas më shumë pikave, i kryer 
në bashkëkryerje. Sipas aktakuzës, kjo vepër penale është e dënueshme edhe si krim 
i lu*ës si shkelje e nenit 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës[33]. 

Shqyrtimi kryesor në këtë lëndë nuk ka përfunduar deri në përfundim të periu-
dhës së raportimit. Vazhdimi i shqyrtimit është caktuar për datën 13 janar të vitit 
2021, kur është paralajmëruar dëgjimi i dëshmitarëve të prokurorisë. 

Rrjedha e procedurës penale
Lidhur me krimet, të cilat gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë janë 
kryer në muajin prill të vitit 1999 në fshatin Sllovi/Slovinje, komuna e Lipjanit/Li-
pljan, kur popullata e këtij fshati i është shtruar terrorizimit, keqtrajtimit, plaçkitjes 
dhe dëbimit nga shtëpitë e tyre, kur edhe janë vrarë dyzet e dy (42) persona, kurse 
shumë persona të tjerë janë plagosur, veprimet e para hetimore janë ndërmarrë 
menjëherë pas kon!iktit të armatosur. Pak më vonë janë sjellë edhe disa vendime të 
caktuara mbi hapjen e hetimeve kundër të dyshuarve të caktuar, janë dëgjuar shu-
më dëshmitarë, e madje janë ngritur edhe disa aktakuza të caktuara.[34] 

Zyra e PSRK, me qëllim të ndriçimit të rrethanave në të cilat këto ngjarje janë 
zhvilluar, ka vazhduar me hetimin e këtij rasti në fshatin Sllovi/Slovinje dhe, së 
këndejmi, e ka autorizuar policinë e Kosovës (PK), përkatësisht Drejtorinë për 
Hetimin e Krimeve të Rënda (DHKR), që këto rrethana të hetohen. 

Hetuesit e DHKR, në datën 14 maj të vitit 2018, ia kanë dorëzuar PSRK kallëzim-
in penal kundër të dyshuarit Goran Stanishiq, MM, SM, si dhe kundër edhe njëz-
et e tetë (28) personave të dyshuar, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se 

[32]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së.
[33]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 146, paragrafët 1 dhe 2, pika 2.1, në lidhje me 

nenin 31 të KPRK (2019).
[34]  Sipas informacioneve, të cilat i posedon FDHK në bazë të përcjelljes së rregullt të gjyki-

meve për krimet e lu%ës, në datën 15 maj të vitit 2000, nga Zyra e Prokurorisë Publike të 
Qarkut në Prishtinë/Prishtina është ngritur aktakuza kundër Dragisha Pejiqit në drejtim 
të veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile. Procedura penale lidhur me këtë 
aktakuzë nuk ka vazhduar, pasi që i akuzuari pas ngritjes së aktakuzës ka ikur nga burgu i 
Mitrovicës/Mitrovica, ku ka qenë në shërim. Me anë të aktakuzës i është vënë në barrë se 
vepra penale, në ditën kritike, në bashkëkryerje është kryer me më shumë persona, të cilët 
aso kohe nuk kanë qenë të qasshëm për organet e ndjekjes, në mesin e të cilëve ka qenë 
edhe tash i akuzuari Stanishiq. https://www.hlc-kosovo.org/storage/app/media/HLC-Ko-
sovo-An-overview-of-war-crime-trials-in-Kosovo-1999-2018.pdf. 



59GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

e kanë kryer veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile dhe vepra të tjera 
të përfshira me kapitullin XV të Kodit Penal të Kosovës të vitit 2012. 
Lidhur me dyshimet e cekura, i dyshuari Stanishiq është privuar nga liria në datën 
20 korrik të vitit 2019 në kalimin ku"tar Jarinë/Jarinje, komuna e Leposaviqit/
Leposavi', kur edhe i është caktuar masa e ndalimit prej dyzetë e tetë (48) orësh. 

Zyra e PSRK, në të njëjtën ditë ia ka parashtruar Departamentit Special të Gjyka-
tës #emelore në Prishtinë/Pri&tina kërkesën për caktimin e masës së paraburgi-
mit[35], për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se aso kohe i dyshuari Sta-
nishiq, në bashkëkryerje me persona të panjohur dhe me pjesëtarë të njësive të 
formacionit rezervë të ushtrisë dhe të policisë së Serbisë, ndaj të cilëve organet 
e ndjekjes së Kosovës nuk kanë qasje, ka kryer krim të lu*ës kundër popullatës 
civile. Sipas kërkesës, me këtë masë do të sigurohej prania e tij në gjykatë si dhe 
zhvillimi i suksesshëm i procedurës penale.
 
Pas seancës së dëgjimit, Departamenti Special i Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina në datën 22 korrik të vitit 2019 e ka sjellë vendimin, me të cilin të dyshua-
rit i është caktuar paraburgimi në kohëzgjatje prej tridhjetë (30) ditësh, për shkak 
të ekzistimit të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje e ka kryer veprën penale 
krim të lu*ës kundër popullatës civile, e me qëllim të vazhdimit të papenguar të 
hetimeve, të dëgjimit të dëshmitarëve, të mbledhjes së provave si dhe për shkak të 
rrezikut nga arratisja e tij. Sipas gjetjeve të gjykatës, ndaj të dyshuarit për shumë 
vite nuk kanë pasur qasje organet e ndjekjes të Kosovës. 

Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Drita Hajdari) në datën 6 shkurt të vitit 2020 e 
ka ngritur aktakuzën kundër Stanishiqit në drejtim të veprës penale krim i lu*ës 
kundër popullatës civile, po ashtu e dënueshme edhe si krim i lu*ës si shkelje e 
nenit 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës, e kryer me anë të më shumë ve-
primeve të ndryshme. 

Aktakuza
Të akuzuarit i është vënë në barrë se në muajin prill të vitit 1999, gjatë kohës së 
kon!iktit të armatosur në Kosovë, në cilësinë e pjesëtarit të njësive të formacio-
nit rezervë të forcave policore të Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) të 
Serbisë, në kundërshtim me rregullat e të drejtës ndërkombëtare humanitare, në 
kuadër të sulmit të gjerë dhe sistematik të forcave ushtarake, policore dhe para-

[35]  Kërkesën e ka paraqitur prokurori i shtetit i Zyrës së PSRK, Enver Krasniqi.
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militare serbe në popullatën civile shqiptare në fshatin Sllovi/Slovinje dhe Tërb-
ovcë/Trbovac, komuna e Lipjanit/Lipljan, në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë, 
ka marrë pjesë në dëbimin e popullatës civile shqiptare, me anë të vrasjeve dhe 
me veprime të tjera çnjerëzore, siç janë: 
 
1. Në datën 15 prill të vitit 1999, në fshatin Sllovi/Slovinje, së bashku me persona 
ndaj të cilëve nuk kanë qasje organet e ndjekjes, ka hyrë në oborrin e shtëpisë 
familjare Gashi, iu ka urdhëruar anëtarëve të kësaj familjeje t’i lëshojnë shtëpitë, 
e pasi që ata kanë dalë në oborr, ai ka marrë pjesë në ndarjen e grave nga burrat 
si dhe në urdhërimin e grave që ta lëshojnë oborrin dhe të dalin në rrugë. Pasi që 
disa gra kanë dalë (në oborr kanë mbetur Zejnepe Gashi dhe Xhyle Haziri), në 
murin e oborrit i kanë rreshtuar Murat, Omer dhe Enver Gashin, si dhe nipat e 
tyre, Arben Gashin dhe Bekim Hazirin, dhe në ta kanë shtënë nga arma e zjarrit; 

2. Në të njëjtën ditë, në të njëjtin fshat, në cilësinë e njëjtë dhe në bashkëkryerje 
me të tjerët, ai ka shkuar me automjetin Lada Samara në oborrin e familjes Behra-
mi. Pasi që kanë dalë nga automjeti, nga arma automatike kanë shtënë në drejtim 
të Fehim, Basri, Florim dhe Rexhep Behramit, të cilët kanë qenë në oborr, afër 
bunarit. Me atë rast e kanë privuar nga jeta Florim Behramin, derisa personat e 
tjerë, të cilët kanë qenë në oborr, ia kanë dalë të ikin; 

3. Në datën 16 prill të vitit 1999, në fshatin Tërbovcë/Trbovce, në afërsi të shkollës 
së vjetër dhe nga kolona e popullatës civile shqiptare, e cila ka qenë e detyruar të 
braktis shtëpitë e veta, ka marrë pjesë në ndarjen e Jakup Kryeziut, Bajram Gashit, 
Mejdi Pacollit, Ramadan Kryeziut, Agim Ibrahimit dhe Elmi Berishës. Atyre iu 
kanë urdhëruar që të rreshtohen pranë një muri, i cili ka qenë pranë rrugës dhe i 
kanë privuar nga jeta duke shtënë në ta nga arma automatike; 

4. Të njëjtën ditë, në afërsi të fshatit Tërbovcë/Trbovce, në vendin e quajtur Lugu 
i lakrave/Dolina kupusa, të akuzuarit, edhe me katër persona në uniformë dhe të 
armatosur, e kanë ndalur të dëmtuarën A1 dhe Zyl"je Gashi, të cilat kanë qenë 
duke lëvizur nëpër pyll me qëllim që t’iu bashkohen familjeve të tyre e të cilat e 
kishin braktisur fshatin. Iu kanë urdhëruar të ulen në tokë. E dëmtuara A1 e ka 
shfrytëzuar rastin dhe është përpjekur për të ikur kur nga ajo kanë kërkuar që 
t’ua jap një pako me cigare. I akuzuari Stanishiq dhe personat e tjerë të armatosur 
kanë shtënë në drejtim të saj dhe e kanë goditur në pjesën e kofshës së djathtë, kur 
edhe është rrëzuar dhe është rrokullisur deri te përroi. Fshatarët e kanë gjetur të 
njëjtën ditë në orët e mbrëmjes. Zyl"jen e kanë gjetur të vdekur në vendin ku më 
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herët atë ditë i ka ndaluar grupi i armatosur i personave, në të cilin ka qenë edhe 
i akuzuari. 

Procedura e vlerësimit të aktakuzës 
Duke vepruar lidhur me aktakuzën, kryetari i trupit gjykues Valon Kurtaj, në 
datën 26 shkurt të vitit 2020 e ka mbajtur seancën "llestare lidhur me aktakuzën, 
gjatë së cilës palët në procedurë janë informuar se gjykata e ka pranuar propozi-
min e prokurorit dhe të të dëmtuarës që A1 t’i jepet statusi i dëshmitarit anonim. 
Gjyqtari i ka obliguar palët në procedurë dhe të pranishmit në sallën e gjykimit 
që të kenë kujdes në mënyrë që gjatë procedurës të mos e zbulojnë identitetin e 
dëshmitarit anonim, gjë që do të përbënte shkelje të ligjit penal dhe që me Kodin 
Penal të Republikës së Kosovës është e paraparë si vepër penale. 

Kryetari i trupit gjykues e ka bërë edhe veri"kimin e procedurës së zbulimit të 
provave nga ana e prokurorisë[36]. Prokuroria, me atë rast e ka informuar gjykatën 
se, për shkak të numrit të pamja%ueshëm të përkthyesve, të gjitha shkresat e lënd-
ës nuk janë përkthyer në gjuhën serbe. Aktakuza dhe disa shkresa, të cilat kanë 
qenë në gjuhën angleze janë përkthyer në gjuhën e të akuzuarit. Është thënë se 
shkresat tjera do të përkthehen në afat prej disa ditësh. 

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati nga Mitrovica, Ljubomir Pantoviqi, ka pranuar 
që seanca të vazhdojë, krahas obligimit të prokurorisë që mbrojtja të posedojë 
përkthimin e dokumentacionit gjyqësor nga kjo lëndë në gjuhën serbe në afat 
prej shtatë (7) ditësh.

Pas njohjes së të akuzuarit me të drejtat e tij si dhe me përparësitë dhe mangësitë 
e pranimit të fajit, është lexuar aktakuza, për të cilën i akuzuari është deklaruar se 
nuk është fajtor për asnjërën pikë. Mbrojtja është njo%uar mbi të drejtën e kun-
dërshtimit të aktakuzës dhe të provave si dhe për kërkesën e hedhjes së aktakuzës. 
Shqyrtimi i dytë lidhur me aktakuzën, i cili me ligj parashihet, por nuk është i 
obligueshëm, është caktuar për datën 1 prill të vitit 2020. 

Seanca e shqyrtimit ka qenë e hapur për publikun. Ajo është zhvilluar në gjuhën 
shqipe, krahas përkthimit në gjuhën serbe për të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij. 

[36]  Neni 245, paragra" 4 i KPPRK: „Gjatë shqyrtimit "llestar, gjyqtari i vetëm gjykues ose 
kryetari i trupit gjykues siguron që prokurori i shtetit të ketë përmbushur detyrimet që 
kanë të bëjnë me zbulimin e provave nga neni 244 i këtij Kodi.” 
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Kërkesa për hedhjen e aktakuzës. 
Mbrojtësi i të akuzuarit e ka dorëzuar në datën 23 mars të vitit 2020 kërkesën për 
hedhjen e aktakuzës, sipas të cilës aktakuza nuk është mbështetur me mja% prova, 
të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari e ka kryer veprën penale, 
me të cilën ngarkohet. Po ashtu, në kërkesë është theksuar se me aktakuzë nuk 
janë deponuar prova, të cilat do ta vërtetonin këtë dyshim. 

Mbrojtësi e ka kundërshtuar edhe kuali"kimin juridik të veprës penale, e cila i 
është vënë në barrë të akuzuarit. Sipas kërkesës së tij, Kodi Penal i Republikës së 
Kosovës, i cili ka hyrë në fuqi në datën 14 prill të vitit 2019 (neni 3, paragra" 1), 
në mënyrë të qartë parasheh se ndaj kryerësit zbatohet ligji penal, i cili ka qenë 
në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, si dhe se heqja dorë nga dispozitat e 
cekura është e mundur vetëm kur ligji më i ri është më i butë për kryerësin.

Mbrojtësi, me kërkesën e tij po ashtu ka gjetur se aktakuza nuk është mbështetur 
me prova të pranueshme, me të cilat mund të vërtetohet dyshimi i bazuar mirë 
se i akuzuari e ka kryer veprën, e cila i vihet në barrë. Sipas tij, as gjysma e dës-
hmitarëve, dëgjimi i të cilëve propozohet në shqyrtimin kryesor, në deklaratat 
e tyre nga fazat e mëhershme të procedurës nuk e kanë shënjuar të akuzuarin si 
bashkëkryerës të veprës penale. Ai i ka propozuar gjykatës që, për arsyet e cekura, 
ta hedh aktakuzën. 
 
Vendimi lidhur me kërkesat e mbrojtjes 
Departamenti Special i Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, pas pranimit të 
kërkesës për hedhje të aktakuzës, sigurimit të mendimit të Prokurorisë së Apelit 
lidhur me aktakuzën dhe kërkesës së mbrojtjes së të akuzuarit, e ka sjellë vendi-
min se kërkesa e mbrojtjes është e pabazuar. Është mbështetur qëndrimi i gjykatës 
së shkallës së parë se lënda duhet të shkojë në shqyrtim nga ana e gjykatës. 

Gjykata e shkallës së parë me rastin e marrjes së vendimit të datës 14 prill të vitit 
2020, me të cilin e ka refuzuar kërkesën e mbrojtjes për hedhje të aktakuzës, në 
mënyrë të hollësishme i ka shqyrtuar dhe analizuar pretendimet e të akuzuarit 
dhe shkresat e lëndës, si dhe ka vërtetuar se aktakuza është hartuar në përputhje 
me dispozitat ligjore dhe është e bazuar në provat, të cilat e vërtetojnë dyshimin e 
bazuar se i akuzuari e ka kryer veprën penale, me të cilën ngarkohet.

Sipas gjetjeve të gjykatës, kuali"kimi juridik i veprimeve të të akuzuarit, për të 
cilat ai ngarkohet, është bërë sipas ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes 



63GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

së veprës penale, me të cilën ai ngarkohet (LP i RSFJ-së). #eksi i prokurorisë 
në KPRK ka të bëjë me faktin se veprimet, të cilat pohohet se e bëjnë veprën pe-
nale të dënueshme, e bëjnë atë të dënueshme edhe me këtë ligj i cili sot është në 
fuqi. Lidhur me pretendimet e mbrojtjes se provat, me të cilat është mbështetur 
aktakuza nuk janë të pranueshme si dhe se dëshmitarët në faza të ndryshme të 
procedurës kanë dhënë deklarata të ndryshme, gjykata ka vlerësuar se rrethanat e 
cekura do të duhet të hulumtoheshin në shqyrtimin kryesor. 

Ankesa në vendimin e gjykatës së shkallës së parë 
Për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale dhe shkeljes 
së ligjit penal, mbrojtësi i të akuzuarit me anë të ankesës e ka kundërshtuar vendi-
min mbi hedhjen e kërkesës së mbrojtjes për hedhje të aktakuzës. 

Në ankesën e tij ai pohon se vendimi i gjykatës së shkallës së parë është bazuar 
në fakte të gabuara si dhe se edhe në këtë fazë të procedurës penale ekzistojnë 
mundësi ligjore për hedhjen e aktakuzës në mungesë të provave. Sipas mbrojtjes, 
aktakuza ka një përshkrim tejet të paqartë faktik, i cili nuk i përgjigjet provave, të 
cilat janë mbledhur gjatë hetimeve, gjë që seriozisht vë në pikëpyetje ekzistimin 
e dyshimit të bazuar. Mbrojtësi në ankesë i ka përsëritur disa pretendime të ca-
ktuara nga kërkesa për hedhjen e aktakuzës, e cila ka të bëjë me kundërthëniet në 
deklaratat e dëshmitarëve në faza të ndryshme të procedurës si edhe atë se shumë 
dëshmitarë nuk e kanë cekur të akuzuarin në deklaratat, të cilat ua kanë dhënë 
policisë së UNMIK-ut. Për këto arsye, ai i ka propozuar Gjykatës së Apelit që të 
miratojë pretendimet ankimore dhe ta hedh aktakuzën e Zyrës së PSRK. 

Vendimi i Gjykatës së Apelit për aktakuzën
Kolegji i Departamentit të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda[37], duke vepruar 
lidhur me ankesën e mbrojtjes në vendimin e gjykatës së shkallës së parë për 
kërkesat për hedhje të aktakuzës, ka sjellë në datën 5 qershor të vitit 2020 ven-
dimin, me të cilin ankesa e mbrojtësit është vlerësuar si e pabazuar. Kolegji e ka 
kon"rmuar vendimin e datës 14 prill të vitit 2020. 

Sipas Gjykatës së Apelit, gjykata e shkallës së parë ka dhënë arsyetimin e hollës-
ishëm lidhur me pretendimet e mbrojtjes se aktakuza nuk është mbështetur me 
mja% prova dhe se të njëjtat nuk janë të pranueshme. Kjo gjykatë ka vlerësuar 
se aktakuza është e mbështetur edhe me prova materiale, të cilat ndodhen në 

[37]  Gjyqtari, Vaton Durguti, kryetar i kolegjit, gjyqtarja Gordana Vllashkoviq dhe gjyqtari, 
Ferit Osmani, anëtarë të kolegjit.
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shkresat e lëndës dhe të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar se në veprimet e të 
akuzuarit ka elemente të veprës penale, me të cilën ai ngarkohet. 

Shqyrtimi kryesor 
Pas procedurës së vlerësimit të aktakuzës, para trupit gjykues të cekur, në datën 
25 qershor të vitit 2020 është hapur shqyrtimi kryesor. 

Qysh në "llim të shqyrtimit kryesor është trajtuar çështja e karakterit publik të 
procedurës gjatë shqyrtimit kryesor. Trupi gjykues, në pajtim me vendimin e Kës-
hillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK) për parandalimin e zgjerimit të pandemisë së 
virusit Covid-19, e ka lejuar praninë në shqyrtimin kryesor vetëm të përfaqësu-
esve të mediave dhe vëzhguesve. Trupi gjykues, po ashtu, i ka njo%uar të pranish-
mit se është shqyrtuar dhe pranuar propozimi i prokurorit mbi dhënien e statusit 
të dëshmitarit anonim një dëshmitari të prokurorisë. Me pajtimin e palëve në 
procedurë, e me qëllim të mbrojtjes së identitetit të dëshmitarit anonim, trupi 
gjykues e ka sjellë vendimin që shqyrtimi kryesor të jetë i hapur për mediat dhe 
vëzhguesit në pjesën e shqyrtimit kur trajtohen pikat e aktakuzës prej 1 deri 3, de-
risa në pjesën e shqyrtimit në kuadër të të cilit do të shqyrtohet pika 4 e aktakuzës 
do të lejohet vetëm prania e vëzhguesve. Pas vendimit, të gjithë pranishmëve iu 
është tërhequr vërejtja lidhur me obligimin e ruajtjes së fshehtësisë, kurse vëzhg-
uesit janë obliguar që me rastin e raportimit të shërbehen me kodet gjyqësore për 
dëshmitarin anonim. 

Edhe pas leximit të aktakuzës në hapjen e shqyrtimit kryesor, i akuzuari është 
deklaruar se nuk është fajtor për akuzat, me të cilat ngarkohet. 

Fjalët hyrëse të palëve në procedurë 
Prokurorja e shtetit, në (alën e saj hyrëse, midis të tjerash, ka thënë se ngjarja e 
cila është objekt i aktakuzës dhe e cila do të shqyrtohet gjatë shqyrtimit kryesor 
është zhvilluar gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë, në fshatin Sllovi/
Slovinje dhe Tërbovcë/Trbovce, ku kanë ndodhur krimet e rënda. Në kryerjen e 
këtyre krimeve kanë marrë pjesë kryesisht forcat ushtarake dhe policore të Ser-
bisë, të ndihmuara nga popullatat civile vendore, pra, nga serbët vendës, të cilët 
kryesisht kanë qenë të angazhuar në përbërjen rezervë të policisë. Në mesin e 
atyre që e kanë shfrytëzuar situatën për të kryer krime kundër fqinjëve të tyre 
shqiptar ka qenë edhe i akuzuari Goran Stanishiqi, i cili me familjen e tij ka jetuar 
në fshatin, ku janë kryer krimet. Në atë periudhë ai ka qenë edhe në formacionin 
rezervë të policisë. 
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Katër pikat e aktakuzës kanë të bëjnë me ngjarjet, të cilat janë zhvilluar në Sllovi/
Slovinje dhe Tërbovcë/Trbovce në datën 15 dhe 16 prill të vitit 1999. 

Prokurorja i ka elaboruar akuzat, me të cilat i akuzuari ngarkohet. Ajo i ka paraqitur 
veprat e kryera, duke pohuar se i akuzuari ka qenë bashkëkryerës në veprimet e 
përshkruara sipas pikave të aktakuzës. I ka cekur emrat e viktimave, si dhe dëshm-
itarët të cilët, sipas prokurorisë, gjatë shqyrtimit i kanë kon"rmuar pretendimet e 
aktakuzës. 

Prokurorja është deklaruar edhe lidhur me pretendimet e mbrojtjes së të akuzua-
rit, e cila e kundërshton kryerjen e veprës penale. Me paraqitjen e provave gjatë 
shqyrtimit, me dëgjimin e dëshmitarëve dhe me veri"kimin e provave materiale 
të propozuara me aktakuzë, në mënyrë të sigurt do të vërtetohet se i akuzuari 
Stanishiq e ka kryer veprën, me të cilën ngarkohet. Identiteti i të akuzuarit gjatë 
hetimeve është vërtetuar me siguri. Ai ka qenë banor i fshatit Sllovi/Slovinje dhe 
dëshmitarët e propozuar e kanë njohur mirë. 

Avokati Pantoviq i ka kundërshtuar pretendimet e prokurorisë në (alën hyrëse. 
Ai e ka theksuar se, derisa e ka dëgjuar pjesën e fundit të (alës hyrëse, ka menduar 
se është (ala për (alën përfundimtare. 

Mbrojtja e të akuzuarit gjatë shqyrtimit kryesor me prova do ta mohoj aktakuzën 
kundër të akuzuarit, sepse është bazuar dhe mbështetur mbi prova jo bindëse. 
Mbrojtja ka propozuar një dëshmitar dhe nga gjykata pret që këto prova do t’i 
vlerësoj në mënyrë të përgjegjshme e të rregullt. Mbrojtja po ashtu ka thënë se në 
asnjë rast nuk dëshiron të kundërshtojë se krimet e tmerrshme nuk kanë ndodhur 
në fshatrat Sllovi/Slovinje dhe Tërbovcë/Trbovce gjatë kohës së kon!iktit të arma-
tosur, se nuk i kundërshtojnë viktimat, por se mbrojtja do të vërtetojë se nuk ekzi-
stojnë prova relevante, të cilat e lidhin të akuzuarin me krimet e cekura. 

Mbrojtësi, po ashtu, ka shtuar se hetimet lidhur me krimin në Sllovi/Slovinje kanë 
"lluar menjëherë pas kon!iktit të armatosur dhe se dëshmitarët e parë janë dëg-
juar në muajin tetor të vitit 1999. Këto krime i kanë hetuar edhe hetuesit e Hagës, 
derisa hetimet kanë vazhduar edhe në vitet 2000, 2005 dhe 2006 nga hetuesit e 
UNMIK-ut. Gjykata, me rastin e vendosjes, do të duhej ta kishte parasysh edhe 
provat e siguruara më herët, si ato të cilat shkojnë në dobi të të akuzuarit, ashtu 
edhe ato të cilat shkojnë në dëm të tij.
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Mbrojtësi është përqendruar edhe në zbatimin e ligjit penal, i cili ka qenë në fuqi 
në kohën e kryerjes së veprës penale, e posaçërisht në ligjin i cili është më i favor-
shëm për kryerësin. 
Prokurorja e shtetit shkurtimisht është përgjigjur në vërejtjet e sjella të mbrojtësit. 
Ajo e ka theksuar se hetimet kundër të akuzuarit janë inicuar shumë para privi-
mit të tij nga liria. UNMIK-u dhe EULEX-i i kanë hetuar ngjarjet në Sllovi/Slo-
vinje dhe në procedurën kundër Stanishiqit janë shfrytëzuar provat, të cilat kanë 
të bëjnë me veprimet, në të cilat ai ka marrë pjesë dhe për të cilat ai ngarkohet. 

Shqyrtimi kryesor ka vazhduar me paraqitjen e provave, përkatësisht me dëgjimin e 
dëshmitarëve. Trupi gjykues gjatë shqyrtimit kryesor, i cili është zhvilluar gjatë vitit 
raportues është mbledhur në seanca shtatë (7) ditë (duke e përfshirë këtu edhe sean-
cën e dëgjimit të parë). Në këtë pjesë të shqyrtimit kryesor kanë qenë caktuar edhe 
disa seanca të tjera, por ato janë shtyrë nga arsye të ndryshme objektive. Në pjesën 
e shqyrtimit kryesor, i cili është mbajtur gjatë vitit 2020, janë dëgjuar dhjetë (10) 
dëshmitarë të propozuar nga prokuroria. Vazhdimi i shqyrtimit kryesor është para-
lajmëruar për datën 13 janar të vitit 2021 me dëgjimin e dëshmitarëve të prokurorisë. 

Gjetjet e FDHK
1. Edhe përkundër vështirësive, me të cilat shqyrtimi kryesor është ballafaquar 
gjatë vitit raportues, FDHK gjen se ai është zhvilluar në pajtim me dispozitat 
ligjore. Shqyrtimi kryesor është hapur në momentin kur rrethanat objektive e 
kanë lejuar këtë[38] dhe ka vazhduar me disa seanca të caktuara gjatë muajit. Sipas 
vëzhgimeve të deritashme, paneli shqyrtues në mënyrë të suksesshme dhe aktive 
e ka udhëhequr shqyrtimin kryesor, duke iu përmbajtur në mënyrë të saktë dispo-
zitave ligjore dhe duke respektuar të drejtat e palëve në procedurë. Me veprimet 
e veta procedurale të kryera me kohë dhe në mënyrë adekuate, trupi gjykues i ka 
zgjidhur s"dat me të cilat është ballafaquar gjatë shqyrtimit, duke marrë pjesë në 
mënyrë aktive në zgjidhjen e rrethanave speci"ke gjatë dëgjimit të dëshmitarëve. 

2. Gjykatat, në gjykimet për krimet e lu%ës edhe më tutje kanë probleme rreth 
organizimit të përkthimeve cilësore gjatë seancave, posaçërisht rreth përkthimit 
të procesverbaleve zyrtare nga shqyrtimet kryesore. Ky problem është rezultat i 
pamundësisë që gjykatat të sigurojnë numrin adekuat të përkthyesve, derisa ata 
ekzistues janë të stërngarkuar. Krejt kjo ndikon në cilësinë e përkthimit. Me këtë 
situatë drejtpërdrejtë janë të rrezikuara të drejtat e të akuzuarve që në kohën e 

[38]  Disa anëtarë të trupit gjykues kanë qenë të infektuar me virusin Covid-19, gjë që ka qenë 
arsye shtesë për shtyrjen e seancave, të cilat kanë qenë të caktuara në muajt e verës. 
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duhur dhe në gjuhën e tyre të njihen me përmbajtjen e procesverbaleve zyrtare, 
gjë që në çdo rast ndikon në cilësinë e përgatitjes së mbrojtjes e, me këtë, edhe 
në të drejtat elementare të të akuzuarve dhe të mbrojtësve të tyre që me kohë, në 
gjuhën e tyre të jenë të njo%uar me veprimet e ndërmarra nga gjykata dhe proku-
roria e posaçërisht me deklaratat e dëshmitarëve të prokurorisë. 

1.2.4. Lënda: Prokurori kundër Zllatan Krstiqit dhe 
Destan Shabanajt 

Para trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Musa Konxheli[39], në lëndën Prokurori 
kundër Zllatan Krstiqit dhe Destan Shabanajt, në datën 2 korrik të vitit 2020 është 
hapur shqyrtimi kryesor lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK të datës 30 dhjetor 
të vitit 2019 (PPS nr. 17/2019). I akuzuar me anë të aktakuzës ngarkohet se në 
kohën e kon!iktit të armatosur në Kosovë e ka kryer veprën penale krim i lu*ës 
kundër popullatës civile [40], e paraparë edhe me KPRK si krim i lu*ës me anë të 
shkeljes së rëndë të nenit 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës.[41]

 
Shqyrtimi kryesor në këtë lëndë nuk ka përfunduar deri në fund të vitit 2020. 
Vazhdimi i tij është caktuar për datën 27 janar të vitit 2021.

Rrjedha e procedurës penale[42]

Lidhur me sulmin në familjen Nuhaj në fshatin Nerodime e Epërme/Gornje Ne-
rodimlje, komuna e Ferizajt/Uro&evac, i cili ka ndodhur në datën 26 mars të vitit 
1999 kur edhe kjo familje, sipas asaj që kanë treguar dëshmitarët, i është shtruar 
keqtrajtimit dhe plaçkitjes, kur edhe disa anëtarë të kësaj familjeje janë vrarë, 
Zyra e PSRK e ka autorizuar Drejtorinë për Hetimin e Krimeve të Rënda (DHKR) 
të Policisë së Kosovës (PK) që këto ngjarje t’i hetojë dhe t’i vërtetojë pjesëmarrësit 
e sulmit si dhe kryerësit e mundshëm të krimit. 

[39]  Anëtarët e trupit gjykues, gjyqtarët, Valbona Musliu-Selimaj dhe Valon Kurtaj.
[40]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së.
[41]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 146, paragrafët 1 dhe 2, pikat 2.1, 2.2, 2.3, në lidhje 

me nenin 31 të KPRK (2019).
[42]  Me raportin vjetor për vitin 2019, procedurat paraprake kundër të akuzuarve në këtë lën-

dë janë prezantuar si lëndë të ndara. Me këtë raport do të prezantohet një pjesë e procedu-
rës për aktakuzën e përbashkët të Zyrës së PSRK, e cila është zhvilluar gjatë vitit raportues. 
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Procedura paraprake kundër të akuzuarit Krstiq 

I akuzuari Krstiq me urdhër të prokurorit të Zyrës së PSRK është privuar nga liria 
në datën 12 prill të vitit 2019 për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se e ka 
kryer veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile. Me atë rast atij i është 
caktuar masa e ndalimit dyzetetetë (48) orësh nga ana e policisë. 

Të nesërmen, në datën 13 prill të vitit 2019, DHKR ia ka dorëzuar kallëzimin penal 
Zyrës së PSRK kundër Zllatan Krstiqit, si dhe kundër personave MZ, BK, M[43], 
RM dhe BJ[44], për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se në bashkëkryerje 
kanë marrë pjesë në keqtrajtimin, në plaçkitjen dhe në vrasjen e disa anëtarëve të 
familjes Nuhaj, që ka ndodhur në datën 26 mars të vitit 1999 në fshatin Nerodime 
e Epërme/Gornje Nerodimlje. Duke vepruar në lidhje me kallëzimin penal të poli-
cisë, Zyra e PSRK ia ka dorëzuar Departamentit Special të Gjykatës #emelore në 
Prishtinë/Pri&tina vendimin për hapjen e hetimeve kundër të dyshuarit Krstiq, si 
dhe kundër të dyshuarve MZ, BK, RM dhe BJ[45] (ndaj të cilëve organet e ndjekjes 
së Kosovës ende nuk kanë qasje). Me atë rast është i është drejtuar kërkesa edhe 
gjykatës për caktimin e masës së paraburgimit për Krstiqin me qëllim të sigurimit 
të pranisë së tij në gjykatë. 

Gjyqtari i Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, Ar-
ben Hoti, pas seancës së mbajtur të dëgjimit lidhur me kërkesën për caktimin e 
masës së paraburgimit, në datën 14 prill të vitit 2019 e ka sjellë vendimin, me të cilin 
të dyshuarit Krstiq i është caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej tridhjetë 
(30) ditësh. Kjo masë është kundërshtuar me anë të ankesës, e cila me vendimin e 
Gjykatës së Apelit të datës 23 prill të vitit 2019 është refuzuar si e pabazë. 

Procedura paraprake kundër të akuzuarit Destan Shabanaj
Procedura penale kundër të akuzuarit Destan Shabanaj është ngritur për shkak 
të ekzistimit të dyshimit të bazuar se ai gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në 
Kosovë, në cilësinë e pjesëtarit të policisë serbe dhe në bashkëkryerje me persona 
të tjerë, në datën 1 prill të vitit 1999 ka marrë pjesë në shkatërrimin e provave dhe 
në largimin e mbetjeve mortore të anëtarëve të familjes Nuhaj, të cilët janë vrarë 
në datën 26 mars të vitit 1999 në fshatin Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje 

[43]  Në kallëzimin penal është cekur vetëm emri i të dyshuarit dhe emri i babait të tij.
[44]  Në Raport nuk do të ceken emrat e të dyshuarve, të cilët nuk janë të qasshëm për organet 

e ndjekjes të Kosovës, por vetëm inicialet e emrave të tyre, në mënyrë që të mos pengohen 
hetimet zyrtare, të cilat janë në rrjedhë e sipër kundër këtyre personave. 

[45]  Ibid. 
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si dhe të trupit të Ismet Ramadanit nga Ferizaj/Uro&evac. Zyra e PSRK me vendi-
min e datës 15 prill të vitit 2019 i ka ngritur hetimet kundër Destan Shabanajt dhe 
një numri të personave, të cilët edhe më tutje ndodhen ë arrati. Shabanaj është 
privuar nga liria në kalimin ku"tar Bërnjak/Brnjak, komuna e Zubin Potokut/
Zubin Potok, në datën 4 qershor të vitit 2019, me rastin e hyrjes në territorin e 
Kosovës, kur edhe i është caktuar masa e ndalimit dyzetetetë (48) orësh. 

Zyra e PSRK (prokurori i shtetit, Valdet Gashi), të nesërmen, në datën 15 qershor 
të vitit 2019, për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se dyshuari Shabanaj 
e ka kryer veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile, ia ka parashtruar 
Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina kërkesën për 
caktimin e masës së paraburgimit për shkak të rrezikut potencial të arratisjes, 
nëse ai do të gjendej në liri. 

Me vendim të Departamentit Special të datës 16 qershor të vitit 2019 Shabanajt i ës-
htë caktuar masa e paraburgimit në kohëzgjatje prej një muaji, deri në datën 15 kor-
rik të vitit 2019. Edhe kjo masë për caktimin e paraburgimit është kundërshtuar me 
anë të ankesës, e cila është refuzuar si e pabazë nga ana e gjykatës së shkallës së dytë. 

Aktakuza
Zyra e PSRK (prokurori i shtetit, Valdet Gashi) në datën 30 dhjetor të vitit 2019 e 
ka ngritur aktakuzën kundër të akuzuarve Krstiq dhe Shabanaj. 

I akuzuari Zllatan Krstiq
I akuzuari Zllatan Krstiq ngarkohet se gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Ko-
sovë, në cilësinë e pjesëtarit të forcave policore serbe, i ka shkelur rëndë rregullat e 
së drejtës ndërkombëtare humanitare kundër civilëve dhe pronës së tyre, neni 3 të 
përbashkët (1a dhe b) të Konventave të Gjenevës të datës 12 gusht të vitit 1949, neni 
52, paragra"n 1 dhe 2, të Protokollit të Parë Shtesë dhe neni 4, paragra"n 1 dhe 2, në 
lidhje me nenet 13 dhe 17 të Protokollit të Dytë Shtesë të vitit 1977, në atë mënyrë që: 

1. Në datën 26 mars të vitit 1999, rreth orës 20:00, në fshatin Nerodime e Epërme/
Gornje Nerodimlje, komuna e Ferizajt/Uro&evac, në bashkëkryerje me pjesëtarë të 
tjerë të policisë dhe të njësive ushtarake e paramilitare, në uniformë dhe i armatosur, 
me ndërgjegje dhe me qëllim, duke vepruar sipas një plani paraprakisht të vërtetuar 
dhe sipas urdhrave të eprorëve të tij, ka marrë pjesë në sulmet kundër popullatës 
civile të kombësisë shqiptare, përkatësisht familjes Nuhaj, e cila nuk ka marrë pjesë 
në kon!ikt;
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2. Në të njëjtën cilësi dhe formacion ka hyrë në oborrin e shtëpisë së Osman Nuhajt, 
e pastaj, me anë të të shtënave, britmave dhe me anë të përdorimit të dhunës ka hyrë 
në shtëpinë, në të cilën janë ndodhur nëntëmbëdhjetë (19) anëtarë të familjes, në 
mesin e të cilëve ka pasur edhe gra dhe fëmijë; 

3. Në bashkëkryerje me pjesëtarët e cekur të forcave të armatosura serbe ka mar-
rë pjesë në rrezikimin e rëndë të personalitetit dhe të dinjitetit të anëtarëve të 
familjes Nuhaj, duke i dëbuar dhe mbajtur nën kërcënimin e armëve një kohë të 
caktuar;

4. Ka marrë pjesë në shkatërrimin e paligjshëm dhe të qëllimshëm të pronës së 
familjes Nuhaj, në djegien e shtëpive, të ushqimit të bagëtisë dhe të pronës, e cila 
ka qenë në oborr, gjë e cila nuk ka qenë e arsyetuar me nevojat ushtarake;

5. Në cilësinë e njëjtë dhe në bashkëkryerje ka marrë pjesë në dëbimin e pesëmb-
ëdhjetë (15) anëtarëve të familjes Nuhaj, të rreshtuar në oborr, në atë mënyrë që 
nën kërcënimin e armëve iu ka urdhëruar ta braktisin vendbanimin e tyre dhe të 
shkojnë në drejtim të panjohur; 

6. Ka marrë pjesë në marrjen e pengjeve, duke i ndarë katër anëtarë të familjes 
Nuhaj, tash të ndjerët Osmani, Bajrami, Agroni dhe Brahimi;

7. Në të njëjtën cilësi dhe në bashkëkryerje, pas ndarjes së katër anëtarëve të kësaj 
familjeje, ka marrë pjesë në trajtimin e tyre çnjerëzor, në keqtrajtimin, në gjym-
timin dhe në vrasjen e tyre me armë të zjarrit. Me qëllim të fshehjes së gjurmëve 
të krimit, i kanë hedhur trupat e tyre të pajetë përskaj rrugës magjistrale Ferizaj/ 
Uro&evac - Prishtinë/Pri&tina.

Këto veprime, të kryera në bashkëkryerje, prokuroria i a kuali"kuar si krim i lu*ës 
kundër popullatës civile, e paraparë edhe me KPRK si krim i lu*ës me anë të shkeljes 
së rëndë të nenit 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës.

I akuzuari Destan Shabanaj
Me aktakuzë ngarkohet se gjatë kohës së kon!iktit të armatosur dhe në cilësinë e 
pjesëtarit të forcave të armatosura serbe, ai i ka shkelur rëndë rregullat e të drejtës 
ndërkombëtare humanitare kundër personave civilë, përkatësisht ka vepruar në 
kundërshtim me nenin 130 të Konventës së Katërt të Gjenevës të datës 12 gusht të 
vitit 1949 në lidhje me nenin 34 të Protokollit të Parë Shtesë, nenin e përbashkët 
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3(c) të Konventave të Gjenevës dhe me nenet 4(e), 8, dhe 13 të Protokollit të Dytë 
Shtesë të datës 8 qershor të vitit 1977:

1. Në datën 1 prill të vitit 1999, në cilësinë e inspektorit të policisë, i armatosur 
me armë automatike, me qëllim të përdhosjes dhe trajtimit poshtërues të trupave 
të pajetë të viktimave, ka urdhëruar që trupat e Osmanit, Brahimit, Bajramit dhe 
Agron Nuhajt, si dhe të Ismet Ramadanit, të varrosen pa nderime dhe në kundërs-
htim me rregullat e lu%ës të parapara me të drejtën ndërkombëtare humanitare;

2. Të njëjtën ditë, me urdhrin e të akuzuarit dhe të pjesëtarëve të tjerë të policisë, 
trupat e pajetë të viktimave të cekura më lartë i ka tërhequr me kamionin e tipit FAP, 
me ngjyrë të verdhë, nga morgu i spitalit të Prishtinës, pa obduksionin e kryer. Në 
bartjen e mbetjeve mortore kanë marrë pjesë Halim Krasniqi, Ismet Asimi dhe një 
person me emrin Rade. Trupat e pajete janë dërguar në një lokacion në afërsi të var-
rezave të qytetit në Ferizajt/Uro&evac, të quajtur Varrezat myslimane, ku i ka pritur i 
akuzuari Shabanaj, i cili i ka urdhëruar personit me emrin Maksut që me eskavator 
të hapë një gropë në mënyrë që në te t›i hedhin trupat e pajetë; 

3. Pas hapjes së gropës 2 deri 3 metra të gjerë dhe 70 deri 80 cm të thellë, i aku-
zuari Shabanaj ka urdhëruar që mbetjet mortore të shkarkohen nga kamioni dhe, 
pa respektim të zakoneve dhe të ceremonive fetare, të hidhen në gropë, me (alë 
të tjera në varrezën masive;

4. Pasi që trupat janë hedhur në gropë, i akuzuari ka urdhëruar që gropa të mbu-
lohet me eskavator, pa shënjimin e identitetit të personave të cilët janë hedhur në 
te si dhe pa e shënjuar se në atë vend ndodhet varreza. 

Prokuroria i ka kuali"kuar veprimet e të akuzuarit si krim i lu*ës kundër populla-
tës civile, e paraparë edhe me KPRK si vepër penale krim i lu*ës me anë të shkeljes 
së rëndë të nenit 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës. 

Procedura e vlerësimit të aktakuzës
Lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK të ngritur kundër të akuzuarit në datën 
30 dhjetor të vitit 2019, kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Musa Konxheli, e ka 
caktuar seancën e dëgjimit të parë për datën 20 janar të vitit 2020. 
Pas veri"kimit të procedurës së zbulimit të provave, është lexuar aktakuza, lidhur 
me të cilën të akuzuarit janë deklaruar se e kanë kuptuar të njëjtën, por se lidhur 
me akuzat nuk janë fajtor. 
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Të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre i kanë kundërshtuar provat, me të cilat aktaku-
za është mbështetur dhe kanë kërkuar që e njëjta të hidhet. 

Kërkesa dhe kundërshtimet e të akuzuarit Krstiq
Mbrojtësi i të akuzuarit Krstiq, avokati nga Mitrovica Dejan Vasiqi, në kërkesën 
për hedhjen e aktakuzës së datës 27 janar të vitit 2020, midis të tjerash, ka thënë: 
se klienti i tij është privuar nga liria pa padi penale, se procedura hetimore është 
hapur pas burgosjes së të akuzuarit, se asnjë dëshmitar nuk e ka cekur se cilin 
veprim konkret të palejuar me ligj në ditën kritike e ka ndërmarrë i akuzuari ndaj 
anëtarëve të familjes së dëmtuar ose ndonjë tjetër veprim me të cilën klienti i tij 
ngarkohet, pos që dëshmitarët e kanë parë në oborrin e tyre në uniformë dhe të 
armatosur. Ai i ka propozuar gjykatës se, për shkak të mosekzistimit të dyshimit 
të bazuar mirë, të sjellë vendim, me të cilin do ta hedhin aktakuzën. 

Avokati Vasiq, me kundërshtimet e tij të datës 27 janar të vitit 2020, midis të tjerash, 
e ka kundërshtuar mënyrën e sigurimit të provave si dhe mënyrën e kryerjes së vepri-
meve hetimeve nga ana e prokurorisë. Sipas pretendimeve të mbrojtësit, prokurori, 
me rastin e kryerjes së veprimeve hetimore, nuk e ka respektuar kërkesën e mbrojtës-
it që me kohë ta lajmëroj për datat e ndërmarrjes së veprimeve hetimore, pos ditës 
kur janë dëgjuar disa dëshmitarë të caktuar. Së këndejmi, ai konsideron se provat janë 
siguruar pa praninë e mbrojtjes dhe se janë siguruar në kundërshtim me dispozitat 
ligjore, duke i propozuar gjykatës që të njëjtat të përjashtohen nga shkresat e lëndës. 

Përgjigja e prokurorit të shtetit lidhur me kundërshtimet e të akuzuarit Krstiq 
dhe të mbrojtjes së tij 
Prokurori i Zyrës së PSRK, Valdet Gashi, me përgjigjen e tij të datës 11 shkurt të vi-
tit 2020, midis të tjerash ka thënë se kërkesa për hedhjen e aktakuzës, e cila gjykatës 
i është dorëzuar përmes avokatit Vasiq, është e pabazë. Prokuroria, me %esën e saj të 
rregullt, e ka %uar mbrojtësin e të akuzuarit që të marrë pjesë në dëgjimin e dëshm-
itarëve, të cilët dëshmitë e tyre i kanë bërë në lidhje me akuzat, me të cilat ngarkohet 
i akuzuari Krstiq. Mbrojtësi, edhe pse ka qenë i %uar në mënyrë të rregullt, nuk ka 
marrë pjesë në disa dëshmi për arsye që janë të ditura vetëm për te. Avokati Vasiq 
nuk është %uar kur janë dëgjuar dëshmitarët, të cilët kanë dëshmuar në lidhje me 
akuzat të cilat kanë të bëjnë me të akuzuarin Shabanaj.

Sipas pretendimeve të prokurorisë, provat, të cilat janë deponuar me aktakuzë, janë 
siguruar në mënyrën e paraparë me ligj. Dëshmitarët e prokurorisë, shumica prej 
tyre dëshmitarë okularë, kanë vërtetuar se i akuzuari Krstiq në ditën kritike, në 
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datën 26 mars të vitit 1999, në uniformë dhe i armatosur, së bashku me pjesëtarë 
të tjerë të forcave të armatosura serbe, ka qenë i pranishëm në oborrin e familjes 
Nuhaj. A ka marrë pjesë në keqtrajtimin, në dëbimin e dhunshëm nga shtëpitë dhe 
në vrasjen e katër anëtarëve të kësaj familjeje. Dëshmitarët-të dëmtuarit, kanë vërt-
etuar se i akuzuari Krstiq është fqinj i tyre dhe se e kanë njohur kur ai ka hyrë në 
oborrin e tyre. 

Prokurori i ka propozuar gjykatës që ta refuzoj kërkesën për hedhjen e aktakuzës, 
të sjellë në emër të të akuzuarit Krstiq. 
 
Kërkesa dhe kundërshtimet në emër të të akuzuarit Shabanaj
Mbrojtësi i të akuzuarit Shabanaj, avokati nga Prishtina/Pri&tina, Mentor Neziri, 
me kërkesën për hedhje të aktakuzës dhe me kundërshtimet e datës 28 janar të 
vitit 2020, midis të tjerash ka thënë se prokuroria nuk ia ka dalë që me prova 
materiale dhe formale ta arsyetojë gjendjen faktike të përshkruar në aktakuzë si 
dhe në pikëpamje të kuali"kimit juridik të veprës penale, me të cilën me anë të 
aktakuzës i është vënë në barrë klientit të tij. 

Sipas pretendimeve të mbrojtësit, në këtë çështje penalo-juridike nuk është propo-
zuar asnjë dëshmitar, i cili do t’i vërtetonte veprimet, për të cilat klienti i tij ngarkohet 
me aktakuzë. Dëshmitarët e propozuar nuk e ngarkojnë të akuzuarin se ka ndërm-
arrë cilindo veprim të ndaluar me ligj, gjë që ka të bëjë edhe me provat e propozuara 
materiale. Varrimi i viktimave është bërë në rrethana shumë të komplikuara, të rre-
zikshme të lu%ës dhe në një situatë të pasigurt kur nuk ka pasur mundësi për varri-
me me anë të respektimit të ceremonive fetare. I akuzuari në veprimet e tij lidhur me 
varrimin e viktimave ka qenë vetëm punëtor, i cili i ka kryer urdhrat e eprorëve të tij. 
Veprimet e klientit të tij në asnjë rast nuk mund të jenë as fyese e as poshtëruese. Ato, 
kur ai ka marrë vesh për vrasjen e anëtarëve të familjes Nuhaj, menjëherë, në datën 3 
prill të vitit 1999, ish Prokurorisë së Qarkut në Prishtinë/Pri&tina, ia ka parashtruar 
aktpadinë kundër kryerësve NN. Kallëzimi penal është deponuar si dëshmi. 

Avokati i ka propozuar gjykatës që pas analizës së provave, të cilat ndodhen në 
shkresat e lëndës, të vërtetojë se në veprimet e të akuzuarit Shabanaj nuk ka ele-
mente të veprës penale, me të cilën ai ngarkohet dhe që ta sjellë vendimin me të 
cilin do ta pranojë kërkesën e mbrojtjes për hedhjen e aktakuzës. 

Përgjigja e prokurorit të shtetit ndaj të akuzuarit Shabanaj dhe mbrojtjes së tij 
Prokurori, Valdet Gashi, në përgjigjen e tij në kërkesën për hedhjen e aktakuzës 
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dhe në kundërshtimet ndaj provave të parashtruar në emër të të akuzuarit Destan 
Shabanaj nga ana e mbrojtësit të tij, gjen se kërkesa e mbrojtësit është e pabazë 
dhe në kundërshtim të plotë me aktakuzën dhe provat e deponuara. 

Sipas prokurorit, në kundërshtimet ndaj provave, mbrojtja vetëm i ka përshkruar 
disa prova të caktuara. Me anë të kundërshtimeve nuk është kontestuar ligjshmëria 
e asnjë prove, dhe në bazë të kësaj edhe rezulton se të gjitha provat, mbi të cilat 
është bazuar aktakuza, janë siguruar në mënyrë të ligjshme. Provat e prokurorisë 
nuk përmbajnë shkelje të Kodit mbi Procedurën Penale. Nga kjo rezulton se ato 
nuk mund të konteston si të papranueshme. Me provat e prokurorisë do të pro-
vohet gjatë shqyrtimit kryesor se i akuzuari e ka kryer veprën penale, me të cilën 
ngarkohet. Prokuroria ka mja% prova, me të cilat do të vërtetohet përgjegjësia e të 
akuzuarit. Deklaratat e dëshmitarëve janë të lidhura me provat materiale, mbi të 
cilat është bazuar aktakuza dhe të cilat e vërtetojnë gjendjen faktike të përshkruar 
në dispozitiv si dhe veprimet kriminale të të akuzuarit. 

Provat materiale të deponuara me aktakuzë po ashtu e vërtetojnë se trupat e vikti-
mave janë varrosur në mënyrë grupore në të njëjtën varrezë dhe në rrobat të cilat i 
kanë pasur veshur në ditën e vrasjes së tyre, gjë që është në kundërshtim me zakonet 
fetare. Po ashtu, varreza nuk ka qenë e shënjuar. Sipas deklaratave të dëshmitarëve, 
në ditën kur është kryer varrimi i mbetjeve mortore në atë zonë nuk ka pasur lu%i-
me, gjë që e ka vërtetuar edhe i akuzuari në deklaratën e tij para prokurorit.

Prokuroria në përgjigjen e saj i ka kontestuar edhe pretendimet e mbrojtjes, të 
cilat kanë pasur të bëjnë me kuali"kimin juridik të veprës penale. Aktakuza është 
hartuar duke i respektuar dispozitat ligjore dhe është e mbështetur me prova, të 
cilat e mbështesin përshkrimin faktik të përshkruar në aktakuzë. Prokurori i ka 
vlerësuar si të pabazuara pretendimet e mbrojtjes dhe i ka propozuar gjykatës që 
kërkesën për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimet e provave të deponuara në 
gjykatë në emër të të akuzuarit t’i refuzoj si të pabaza. 

Vendimi i Departamentit Special të Gjykatës !emelore në Prishtinë/Pri"tina
Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Konxheli, me vendimin e datës 16 mars të vitit 
2020 i ka refuzuar si të pabaza kërkesat e mbrojtjes së të akuzuarve dhe kundërs-
htimet ndaj provave të deponuara, të dorëzuara gjykatës përmes mbrojtësve të tij. 
Gjykata, në arsyetimin e vendimit të saj ka gjetur se mbrojtja e të akuzuarve nuk 
ka deponuar mja% baza, të cilat do ta arsyetonin hedhjen e aktakuzës në këtë fazë 
të procedurës penale. Gjykata ka vlerësuar se në lëndën konkrete, prokuroria, 



75GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

me anë të aktakuzës, ka deponuar mja% prova, të cilat krijojnë baza për hapjen e 
shqyrtimit kryesor. 

Sipas informatave, të cilat i posedon FDHK, palët në procedurë nuk janë ankuar 
në këtë vendim mbi hedhjen e kërkesës dhe kundërshtimet e provave të deponua-
ra me aktakuzë, me çka janë hapur kushtet për hapjen e shqyrtimit kryesor lidhur 
me aktakuzën.

Shqyrtimi kryesor 
Shqyrtimi kryesor para trupit gjykues, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Konxheli, 
është hapur në datën 2 korrik të vitit 2020 me leximin e aktakuzës dhe me (alët 
hyrëse të palëve në procedurë. Të akuzuarit edhe në këtë rast janë deklaruar se 
nuk janë fajtor për asnjërën pikë të aktakuzës. 

Fjalët hyrëse të palëve në procedurë 
Prokurori i Zyrës së PSRK, Valdet Gashi, në (alën e tij hyrëse në gjykatë ka thënë se 
i akuzuari Zllatan Krstiq, në cilësinë e pjesëtarit të forcave policore, si edhe Destan 
Shabanaj, ish inspektor në territorin e Ferizajt/Uro&evac, gjatë kohës së kon!iktit 
të armatosur i kanë shkelur rëndë rregullat e së drejtës ndërkombëtare humanitare 
ndaj popullatës civile, nenin 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës si dhe pro-
tokollet shtesë të Konventës së cekur. Këto shkelje janë bërë me anë të veprimeve, të 
cilat janë të sanksionuara edhe sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës. 

Prokuroria e ka theksuar se është e bindur se pas paraqitjes së provave të propo-
zuara plotësisht do ta provoj gjendjen faktike të përshkruar në aktakuzë, përkat-
ësisht dyshimin e bazuar mirë se të akuzuarit Krstiq dhe Shabanaj i kanë kryer 
veprat penale, të cilat me anë të aktakuzës iu vihen atyre në barrë. 

Prokurori, në (alën e tij hyrëse ka thënë se me deklaratat e dëshmitarëve do të vërtet-
ohet se i akuzuari Krstiq, në bashkëkryerje me forcat policore serbe, në datën 26 mars 
të vitit 1999, në fshatin Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje, ka marrë pjesë në 
sulmin e drejtpërdrejtë mbi familjen Nuhaj. Do të vërtetohet se i akuzuari me perso-
na të tjerë me anë të të shtënave nga armët e zjarrit ka hyrë në shtëpinë e të dëmtuarve 
ku në atë moment kanë qenë duke qëndruar nëntëmbëdhjetë (19) anëtarë të familjes, 
të cilët me anë të përdorimit të dhunës janë nxjerrë jashtë nga shtëpia, ku janë rre-
shtuar para shtëpisë, në mënyrë që pas kësaj, nën kërcënime dhe me përdorimin e 
dhunës pesëmbëdhjetë (15) anëtarë të kësaj familjeje do të largohen nga oborri. Katër 
anëtarë të familjes Nuhaj janë ndarë, keqtrajtuar dhe janë vrarë. 
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Me dëshmitë e dëshmitarëve të propozuar do të vërtetohet pjesëmarrja e të aku-
zuarit me pjesëtarë të tjerë të forcave serbe në shkatërrimin e pronës familjare në 
praninë e familjes.

Prokuroria i ka propozuar dëshmitarët, të cilët do të vërtetojnë pjesëmarrjen dhe 
veprimet kriminale të të akuzuarit Shabanaj si dhe qëndrimin e tij johuman ndaj 
viktimave përkatësisht ndaj trupave të pajetë të katër anëtarëve të familjes Nuhaj. 
Dëshmitarët e propozuar do të vërtetojnë se në cilën mënyrë është organizuar 
varrimi i mbetjeve mortore, me të cilën ka udhëhequr i akuzuari dhe kur edhe 
nuk janë respektuar zakonet fetare, si dhe faktin se varreza ku janë varrosur vikti-
mat nuk ka qenë e shënjuar. Deklaratat e dëshmitarëve do të mbështeten me pro-
vat e deponuara materiale. 

Prokuroria në fund ka kërkuar nga gjykata që në bazë të provave të propozuara, 
të akuzuarit t’i shpallë fajtor dhe t’i dënoj sipas ligjit. 

Përfaqësuesit i palës së dëmtuar, avokati nga Mitrovica, Gani Rexha, i është ba-
shkuar ndjekjes penale kundër të akuzuarëve dhe e ka cekur se kërkesën pronës-
ore-juridike do ta realizojë në procedurën civile. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Krstiq, avokati Vasiq, në (alën e tij hyrëse e ka theksuar 
se askund në botë nuk është shënuar që dikush është privuar nga liria pa prova, të 
cilat do ta ngarkonin për kryerje të ndonjë vepre. Prokurori së pari e ka burgosur 
klientin e tij e pastaj është nisur për të mbledhur prova, të cilat kryesisht i ka si-
guruar policia. Kjo mënyrë e zhvillimit të hetimeve nuk mund të jetë shembull për 
askënd se si duhet të udhëhiqen hetimet. Avokati ka shtuar se gjatë shqyrtimit, në 
bashkëpunim me klientin e tij do të ketë parasysh tragjedinë, e cila i ka ndodhur 
familjes së dëmtuar. Mbrojtësi e ka përsëritur lutjen drejtuar gjykatës që t’i pranojë 
edhe provat, të cilat ia ka propozuar gjykatës pas hapjes së shqyrtimit kryesor. 

I akuzuari Krstiq e ka mbështetur (alën hyrëse të mbrojtësit të tij dhe i ka shprehur 
ngushëllime familjes, fqinjëve të tij të afërt, pasi që një kohë të gjatë kanë jetuar 
pranë njëri-tjetrit.
 
Mbrojtësi i të akuzuarit Destan Shabanaj, avokati Neziri në (alën e tij hyrëse ka 
deklaruar se qëndron pas gjithçkaje lidhur me kërkesën për hedhje të aktakuzës 
të ngritur kundër klientit të tij dhe e ka përsëritur se në veprimet e të akuzuarit 
nuk ka elemente të veprës penale. Provat, të cilat i ka sjellë prokuroria në lidhje 



77GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

me klientin e tij, nuk e vërtetojnë veprën penale, por atë humane, të cilën ai e ka 
ndërmarrë në atë kohë. 

Mbrojtësi, në vazhdim të (alës së tij, i ka elaboruar deklaratat e dëshmitarëve, i 
bindur se trupi gjykues me anë të paraqitjes së provave do të vërtetoj se i akuzuari 
Shabanaj nuk është përgjegjës për asnjërën prej pikave të aktakuzës. 

Mbrojtësi tjetër i të akuzuarit Shabanaj, avokati nga Prishtina/Pri&tina, Zhivojin 
Jokanoviq, i cili i është bashkuar mbrojtjes së Shabanajt sipas kërkesës së familjes 
së tij, në (alën e tij hyrëse i ka shprehur ngushëllime familjes së dëmtuar. 

Shqyrtimi kryesor ka vazhduar me paraqitjen e provave dhe me dëgjimin e dës-
hmitarëve të propozuar nga prokuroria. Trupi gjykues, deri në fund të periudhës 
së raportimit (me seancën e dëgjimit të parë) ka mbajtur seanca tetë (8) ditë, gjatë 
të cilave janë dëgjuar katërmbëdhjetë (14) dëshmitarë. Edhe në këtë lëndë gjatë 
shqyrtimit ka pasur shtyrje të disa seancave të plani"kuara të trupit shqyrtues nga 
arsye objektive, posaçërisht gjatë muajve të verës dhe në fund të vitit raportues. 

Shqyrtimi kryesor në periudhën e raportimit, në përputhje me vendimin e KGJK 
të datës 29 maj të vitit 2020, ka qenë i hapur për vëzhguesit dhe mediat, por jo 
edhe për publikun, për shkak të parandalimit të zgjerimit të pandemisë së virusit 
Covid-19. Vëzhguesve në "llim të procedurës së provave iu është tërhequr vërejtja 
lidhur me ndjeshmërinë e lëndës që të mos përdorin emrat e të dëmtuarve, por 
vetëm inicialet e tyre, nëse do të ketë nevojë që eventualisht të ceken emrat e tyre. 
Shqyrtimi është zhvilluar në gjuhën shqipe, me përkthimin në gjuhën serbe për 
të akuzuarin Krstiq dhe avokatët Vasiq dhe Jokanoviq. 
 
Të akuzuarit gjatë kohës së zhvillimit të shqyrtimit kryesor kanë qenë në paraburgim. 

Gjetjet e FDHK
Në bazë të monitorimit të rrjedhës së deritashme të shqyrtimit kryesor në lënd-
ën Prokurori kundër Zllatan Krstiqit dhe Destan Shabanaj, FDHK vlerëson se trupi 
gjykues deri tash ka vepruar në kuadër të dispozitave ligjore, posaçërisht kur është 
(ala për respektimin e barazisë së palëve para trupit gjykues. Mbetet të shihet se 
si do t’i vlerësoj gjykata provat, të cilat i ka deponuar prokuroria dhe në bazë të të 
cilave ajo insiston në fajësinë e Krstiqit dhe Shabanajt. Ata edhe më tutje mbeten në 
paraburgim, i cili për arsyet objektive do të zgjasë më gjatë se sa që kjo është e zakon-
shme. Përndryshe, pandemia e virusit Covid-19 ka pasur ndikim në ngadalësimin e 
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punës së gjykatës, për shkak të së cilës në muajt e verës ka pasur shtyrje të seancave 
të caktuara për shkak të infeksionit me virus të disa anëtarëve të trupit gjykues. Disa 
seanca të caktuara për muajin dhjetor janë shtyrë për shkak të problemeve shënd-
etësore të të akuzuarit të dytë, Shabanaj. FDHK gjen se trupi gjykues gjatë shqyrti-
mit, i cili është mbajtur në kuadër të vitit raportues, e ka marrë parasysh edhe gjen-
djen shëndetësore të të akuzuarit Shabanaj dhe a%ësinë e tij për të përcjellë gjykimin. 

1.2.5. Lënda: Prokurori kundër Zoran Vukotiqit – Vukotiqi IV 

Kolegji i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit (ka kryesuar gjyqtari Burim 
Ademi[46]), pas seancës së mbajtur në datën 18 shtator të vitit 2020, me vendim 
e ka refuzuar si të pabazë ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit Zoran Vukotiqit, 
avokatit Nebojsha Vllajiqit, me të cilën ai e ka kundërshtuar vendimin e Depar-
tamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina të datës 7 gusht të 
vitit 2020 (PP.nr.15/2020) dhe e ka kon"rmuar vendimin e cekur, me të cilin është 
refuzuar kërkesa e mbrojtësit për hedhjen e aktakuzës. 

Pas këtij vendimi, janë krijuar kushtet për hapjen e shqyrtimit kryesor lidhur me 
aktakuzën e Zyrës së PSRK kundër të akuzuarit Vukotiq të datës 6 mars të vitit 2020.

Rrjedha e procedurës penale
Në lidhje me ekzistimin e dyshimit të bazuar se i akuzuari Zoran Vukotiq gjatë 
kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë e ka dhunuar dëshmitaren/të dëmt-
uarën D1, Zyra e PSRK e ka angazhuar Drejtorinë për hetimin e krimeve të rënda 
(DHKR) që të hetoj rrethanat në të cilat ka ndodhur krimi i cekur dhe të sigurojë 
prova mbi përfshirjen eventuale të të akuzuarit Vukotiq në kryerjen e veprës pe-
nale, për të cilën ai dyshohet. 

Pas hetimeve të kryera, DHKR në datën 25 korrik të vitit 2018 ia ka dorëzuar 
Zyrës së PSRK kallëzimin penal. Kjo Zyrë në datën 5 gusht të vitit 2018 e ka sjellë 
vendimin mbi hapjen e hetimeve kundër të akuzuarit Vukotiq në drejtim të ve-
prës penale dhunim si krim i lu*ës. 

Sipas informacioneve nga aktakuza, Zyra e PSRK, krahas sigurimit të provave mbi 
përfshirjen e Vukotiqit në kryerjen e veprës penale, me të cilën me vendim mbi 

[46]  Anëtarët e kolegjit, gjyqtarët Vaton Durguti dhe Millan Bigoviq. 
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hapjen e hetimeve ngarkohet, gjatë hetimeve, nga ana e organeve kompetente të Ma-
lit të Zi është siguruar pëlqimi për zhvillimin e procedurës penale kundër të akuzua-
rit Vukotiq edhe në lidhje me këtë vepër[47].

Aktakuza
Pas hetimeve të kryera kundër të akuzuarit Zoran Vukotiq në lidhje me dyshimin 
e bazuar se e ka kryer veprën penale dhunim si krim i lu*ës kundër popullatës civi-
le, Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Drita Hajdari) në datën 6 mars të vitit 2020 
e ka ngritur aktakuzën kundër të akuzuarit. Ai ngarkohet: 
- Se gjatë kon!iktit të armatosur në Kosovë, në cilësinë e pjesëtarit të forcave 
rezervë të njësive të policisë së Ministrisë së Punëve të Brendshme (MPB) të Ser-
bisë, në muajin maj të vitit 1999, ka vepruar në kundërshtim me rregullat e të 
drejtës ndërkombëtare humanitare, ka marrë pjesë në sulmin e gjerë dhe siste-
matik të forcave policore serbe ushtarake, policore dhe paramilitare kundër po-
pullatës civile në territorin e komunës së Vushtrisë/Vu+itrn si dhe në dëbimin e 
popullatës civile shqiptare, duke ushtruar dhunë "zike, psikike dhe seksuale ndaj 
një gruaje të kombësisë shqiptare;
- Se ka kryer dhunë "zike ndaj civilëve në atë mënyrë që në datën 22 maj të vi-
tit 1999, tek varrezat e Vushtrisë/Vu+itrn, i ka rrahur me shkop të drurit civilët 
shqiptarë, të cilëve forcat serbe ushtarake, policore dhe paramilitare iu kishin ur-
dhëruar të rrinin ulur në tokë;
- Se gjatë këtyre ngjarjeve, në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të forcave të arma-
tosura serbe, ka marrë pjesë në ndarjen e meshkujve të rinj, të cilët i kanë ngarkuar 
në kamionë dhe janë dërguar në drejtim të panjohur, deri sa gratë, fëmijët dhe pleqtë 

[47]  Kundër të akuzuarit Vukotiq në drejtim të veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile 
më herët janë ngritur edhe tri aktakuza: në datën 20 prill të vitit 2017, në datën 16 maj të vitit 
2017, dhe në datën 23 qershor të vitit 2017. I akuzuari për momentin ndodhet në mbajtje në 
lëndën Prokurori kundër Zoran Vukotiqit – Vukotiqi I në lidhje me pikën 3 të aktakuzës së 
datës 20 prill të vitit 2017, sipas të cilës ai në datën 2 dhe 3 maj të vitit 1999, në bashkëkryerje 
me të tjerët, ka marrë pjesë në sjelljen çnjerëzore ndaj të paraburgosurve dhe shkaktimit të 
vuajtjeve të rënda tek civilët e kombësisë shqiptare, të cilët janë mbajtur në burgun e Smre-
kovicës/Smrekovnica. Për këtë vepër, me anë të aktgjykimit të datës 25 maj të vitit 2018 i 
është shqiptuar dënimi në kohëzgjatje prej gjashtë (6) vitesh e gjashtë (6) muajsh, e cila është 
kon"rmuar me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit të datës 30 janar të vitit 2019. Procedura lid-
hur me pikën 1 të kësaj aktakuze është kthyer në rigjykim si edhe procedura për aktakuzën e 
datës 16 maj të vitit 2017. Lidhur me këto aktakuza gjatë viteve 2019 dhe 2020 nuk janë hapur 
shqyrtimet kryesore lidhur me rigjykimin e shkallës së parë. Sipas Ligjit mbi Gjykatat, i cili 
ka hyrë në fuqi në "llim të vitit 2019, si dhe sipas udhëzimit të Gjykatës Supreme të Kosovës 
të datës 25 shtator të vitit 2019, për veprim në këto lëndë kompetent është Departamenti për 
Krime të Rënda i Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica. 
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i kanë detyruar të presin në kolonë para një shtëpie dykatëshe, gjoja se për t’i pajisur 
me karta të identitetit. Me qëllimin që seksualisht ta shfrytëzoj D.1, i akuzuari dhun-
shëm e ka ndarë të dëmtuarën D.1. dhe e ka çuar në një hapësirë në katin e dytë të 
shtëpisë, ku kanë qenë edhe pesë gra të tjera, të cilat kanë qenë pa rroba dhe seksua-
lisht të shfrytëzuara nga disa policë. Me atë rast, i akuzuari, në prani të atyre grave 
dhe të policëve, e ka hedhur në dysheme të dëmtuarën D.1, ia ka shqyer rrobat dhe 
e ka dhunuar me ndihmën e tjetrit, deri tash një polici të paidenti"kuar, i cili, derisa 
i akuzuari e ka dhunuar viktimën, kësaj ia ka mbyllur gojën, e ka kafshuar dhe ia ka 
shtrënguar gjinjtë. Në momentin kur e dëmtuara është përpjekur që të kthehet në 
anën tjetër nga dhembjet e forta, i akuzuari e ka goditur me këmbë në pjesën e kurri-
zit, goditje prej së cilës ajo është alivanosur. Në kohën kur e dëmtuara i është shtruar 
aktit të dhunimit, ajo ka qenë në muajin e tretë të shtatzënisë. Si pasojë e dhunimit 
dhe e rrahjeve, pas një kohe të caktuar, ajo i ka humbur binjakët e gjinisë mashkullo-
re. Veprimet e të akuzuarit kanë lënë mbi te trauma të rënda "zike dhe psikike. 

Prokuroria i ka kuali"kuar veprimet e të akuzuarit si vepër penale krim i lu*ës kundër 
popullatës civile e kryer në bashkëkryerje dhe e paraparë dhe e dënueshme me nenin 
142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, aktualisht e dënueshme si krim kundër 
njerëzimit nga neni 143, prg. 1, pika 1.4 dhe 1.6, në lidhje me nenin 31 të KPRK.

Procedura e vlerësimit të aktakuzës
Para kryetares së panelit shqyrtues të Departamentit Special të Gjykatës #eme-
lore në Prishtinë/Pri&tina, Valbona Musliu Selimaj, e cila ka qenë e pranishme në 
seancë në cilësinë e gjyqtares individuale, në datën 15 qershor të vitit 2020 është 
mbajtur seanca e dëgjimit të parë në lidhje me aktakuzën kundër Vukotiqit nga 
ana e Zyrës së PSRK të datës 6 mars të vitit 2020. 

Seanca e dëgjimit ka qenë e mbyllur për publikun. Ka qenë i pranishëm vetëm 
publiku profesional, vëzhguesit e OSBE-së dhe të FDHK. Seanca është zhvilluar 
në gjuhën shqipe, krahas përkthimit në gjuhën serbe.

Në lidhje me veri"kimin nëse prokuroria e ka përmbushur obligimin e paraparë 
me ligj të zbulimit të provave[48] ndaj të akuzuarit dhe mbrojtjes së tij, gjatë sean-
cës është vërtetuar se mbrojtësit të të akuzuarit me kohë i janë dorëzuar shkresat e 
lëndës, por të akuzuarit para seancës i është dorëzuar vetëm aktakuza. Prokuroria 
e ka marrë për obligim se edhe të akuzuarit do t’i dorëzohen shkresat e lëndës. 

[48]  Me nenin 245, paragra" 4 i KPPRK parashihet që gjyqtari individual ose kryetari i panelit 
shqyrtues ta veri"kojnë nëse prokuroria e ka plotësuar obligimin e saj për zbulimin e provave. 
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Gjatë kësaj seance është lexuar aktakuza, në lidhje me të cilën i akuzuari është 
deklaruar se nuk është fajtor. Po ashtu, ai është njo%uar nga ana e kryesuesit të 
panelit shqyrtues mbi përparësitë e pranimit të fajit si edhe se në një afat prej tri-
dhjetë (30) ditësh mund t’i dorëzohet gjykatës kundërshtimi ndaj provave, me të 
cilat aktakuza është mbështetur, si dhe kërkesa për hedhjen e aktakuzës.

Mbrojtësi i të akuzuarit sipas detyrës zyrtare, avokati nga Mitrovica/Mitrovica, Ne-
bojsha Vllajiq[49], në (alën e tij drejtuar gjykatës e ka paralajmëruar kundërshtimin 
ndaj provave dhe kërkesën për hedhjen e së njëjtës. Ai, po ashtu, e ka njo%uar gjyka-
tën se kundër klientit të tij janë ngritur katër (4) aktakuza me akuza për krime të 
lu*ës, prej të cilave për një akuzë nga aktakuza procedura ka përfunduar në mënyrë 
të plotfuqishme. Procedurat penale në lidhje me aktakuzat e tjera janë në rrjedhë e 
sipër dhe ndodhen në faza të ndryshme[50]. Për këto arsye, ai e ka propozuar bashki-
min e procedurave për aktakuzat e ngritura kundër klientit të tij. 

Mbrojtësi ka thënë se sipas aktakuzës së Zyrës së PSRK të "llimit të muajit mars 
të vitit 2020 klienti i tij nuk mund të gjykohet. Vukotiqi në datën 11 nëntor të 
vitit 2016 nga Mali i Zi është ekstraduar në lidhje me vepra të tjera penale. Para 
ekstradimit, para gjykatave kompetente është zhvilluar procedura në bazë të të 
cilave ai është ekstraduar te organet e gjyqësorit të Kosovës. Në fazën e sigurimit 
të pëlqimit nga organet kompetente të Malit të Zi për zhvillimin e procedurës 
në këtë lëndë, i akuzuari dhe mbrojtja e tij nuk kanë pasur mundësi që ta kun-
dërshtojnë procedurën e dhënies së pëlqimit që organeve të gjyqësorit kosovar t’i 
lejohet zhvillimi i procedurës penale në lidhje me të akuzuarin Vukotiq dhe në 
lidhje me veprën penale, e cila është objekt i lëndës, dhe e cila për momentin është 
duke u shqyrtuar. Me transferimin e tij, përkatësisht me lejen për ndjekje penale, 
është shkelur Ligji mbi ekstradimin si dhe Kushtetuta e Kosovës, në lidhje me 
çka avokati me anë të ankesës do t’i drejtohet Gjykatës Kushtetuese të Kosovës. 
Ai gjatë kësaj seance nga prokuroria e ka kërkuar tërë dokumentacionin në lidhje 
me procedurën e ekstradimit, me qëllim që të njihet me përmbajtjen e së njëjtës.

[49]  Avokat Vllajiq (përndryshe mbrojtës i të akuzuarit edhe në disa lëndë të tjera) në këtë lën-
dë është i angazhuar sipas detyrës zyrtare për shkak të mungesës së mjeteve nga i akuzuari 
që ta angazhojë në bazë të autorizimit. Avokat Vllajiq është mbrojtës i të akuzuarit Vukotiq 
edhe në dy lëndë të tjera, gjykimet e të cilave priten para Gjykatës #emelore në Mitrovicë/
Mitrovica. 

[50]  FDHK në raportet vjetore të viteve 2017 dhe 2018 në mënyrë të hollësishme i ka 
prezantuar fazat e procedurës, në të cilat ndodhen lëndët, të "lluara sipas aktakuzave 
kundër të akuzuarit. 
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Prokurori i shtetit (në seancën e dëgjimit të aktakuzës ka qenë i pranishëm proku-
rori i shtetit, Enver Krasniqi) e ka theksuar se mbrojtësit i është dhënë dokumen-
tacioni komplet i lëndës si dhe dokumentacioni i cili ka të bëjë me pajtueshmërinë 
e organeve të Malit të Zi për zhvillimin e procedurës penale. Në rast se të njëjtën 
nuk e posedon mbrojtësi, edhe ky dokumentacion do t’ i dorëzohet mbrojtjes. 
Prokurori ka shtuar se prokuroria, nga ana e institucioneve kompetente të Ma-
lit të Zi, në procedurën për bashkëpunimin ligjor ndërkombëtar, e ka siguruar 
pajtueshmërinë për zhvillimin e procedurës penale kundër të akuzuarit edhe në 
lidhje me veprën penale, për të cilën ai ngarkohet në këtë lëndë. 

Kërkesa për hedhjen e aktakuzës 
Avokati Nebojsha Vllajiq në afatin e paraparë me ligj ia ka parashtruar Departa-
mentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina kërkesën për hedhjen 
e aktakuzës së Zyrës së PSRK të datës 6 maj të vitit 2020 për shkak të ekzistimit të 
rrethanave, të cilat e ndalojnë ndjekjen penale[51].

Sipas kërkesës së mbrojtësit, prokuroria ia ka vënë në barrë të akuzuarit kryerjen 
e veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile e paraparë me nenin 142, në 
lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, por kjo gabimisht dhe në mënyrë të paligjsh-
me thotë se vepra penale është e dënueshme edhe si krim kundër njerëzimit sipas 
nenit 143, paragra" 1, pika 1.4, 1.6, 1.7, në lidhje me nenin 31 të KPRK.

Mbrojtësi, në kërkesën e tij pretendon se i akuzuari Vukotiq në datën 11 nëntor të 
vitit 2016, në bazë të vendimit të Gjykatës Supreme në Podgoricë (KV.nr. 276/16 
të datës 18 korrik të vitit 2016), i cili është kon"rmuar me vendim të Gjykatës 
së Apelit të Malit të Zi të datës 12 gusht të vitit 2016, është ekstraduar te orga-
net e gjyqësorit në Kosovë për vepra të tjera penale, përkatësisht për ngjarjet në 
fshatrat Studime e Epërme dhe e Poshtme/Gornje i Donje Studimlje, komuna e 
Vushtrrisë/Vu+itrn, por jo edhe për veprën penale të përfshirë me aktakuzën e 
datës 6 mars të vitit 2020. 

Sipas kërkesës së mbrojtësit për hedhjen e aktakuzës, Prokurori Special i Kosovës 
në datën 17 nëntor të vitit 2016 për herë të parë e ka kërkuar lejen nga organet 
kompetente të Malit të Zi për zhvillimin e procedurës kundër Vukotiqit edhe për 
disa vepra të tjera penale. Ministria e Drejtësisë e Malit të Zi në datën 24 shkurt të 

[51]  Të parapara me nenin 250, paragra" 1, pika 1.3 e KPPRK – ka rezultuar deri te parashkri-
mi ose veprimi është përfshirë me faljen, ose mbase ekzistojnë rrethana të cilat e ndalojnë 
ndjekjen penale. (https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861). 
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vitit 2017 e ka sjellë vendimin me të cilin e ka lejuar zhvillimin e hetimeve edhe të 
disa procedurave kundër të akuzuarit, pos atyre për të cilat është lejuar ekstradi-
mi. Vepra penale krim i lu*ës është kryer me anë të dhunimit, i cili është përfshirë 
me aktakuzën më të re, nuk ka qenë i përfshirë me vendimin "llestar mbi ekstra-
dimin. Prokurori Special i Kosovës dhe Ministria e Drejtësisë e Kosovës në datën 
8 nëntor të vitit 2018 e kanë parashtruar kërkesën e re te organet kompetente të 
Malit të Zi që të lejojnë zhvillimin e procedurës edhe për këtë vepër penale. Insti-
tucionet e cekura ia kanë përsëritur organeve kompetente të Malit të Zi kërkesën 
e njëjtë edhe në datën 7 gusht të vitit 2019, pas së cilës e kanë marrë pëlqimin për 
zhvillimin e procedurës edhe për këtë vepër penale, edhe pse ajo nuk ka qenë 
lëndë e ekstradimit sipas kërkesës së Kosovës të datës 21 mars të vitit 2016. 

Mbrojtësi në kërkesën e tij ka elaboruar se neni 36, paragra" 1 i Ligjit mbi ba-
shkëpunimin juridik ndërkombëtar të Kosovës[52] parasheh se personi i ekstraduar 
në Kosovë nuk duhet të ndiqet penalisht si dhe as të gjykohet për asnjë vepër penale 
të kryer para ekstradimit të tij, pos për veprat për të cilat lejohet ekstradimi. Ven-
dimi i Republikës së Malit të Zi i datës 24 tetor të vitit 2019, me të cilin lejohet zh-
villimi i procedurës penale lidhur me aktakuzën për dhunim, sipas mbrojtjes është 
përfundimisht problematik në pikëpamje juridike – i akuzuari dhe ish mbrojtja e tij 
nuk e kanë pasur mundësinë që gjatë procedurës në Mal të Zi t’i kundërvihen ek-
stradimit dhe zhvillimit të procedurës edhe për këtë vepër penale, sepse procedura 
për dhunim kundër të akuzuarit aso kohe nuk është zhvilluar. 

Sipas avokatit Vllajiq, aktakuza e ngritur kundër klientit të tij është shkruar në 
mënyrë të paligjshme, në mënyrë paushalle, arbitrare dhe pa kurrë farë provash. 
Sipas tij, aktakuza e tillë nuk mund të jetë bazë për gjykim dhe përmban pjesë, të 
cilat duhet të hidhen. 

Avokati Vllajiq ka insistuar se i akuzuari nuk mund të përgjigjet për veprën pena-
le krim kundër njerëzimit e paraparë me nenin 143 të KPRK, i cili parasheh dënim 
dukshëm më të rreptë – deri në dyzet (40) vite ose madje edhe të përjetshëm. 

[52]  Ligji mbi bashkëpunimin ndërkombëtar juridik i Kosovës, neni 39, paragra" 1 parasheh: 
 „Personi i ekstraduar Republikës së Kosovës nuk do të ndiqet penalisht si dhe as nuk do të 

dënohet për cilëndo vepër penale, e cila është kryer para ekstradimit të tij, pos për ato për 
të cilat lejohet ekstradimi, përveç në rastet: Kur shteti i lutur e jep pajtimin. Kërkesa për 
pajtueshmëri mund të dërgohet nga ana e ministrisë dhe duhet të jetë e përcjellë nga doku-
mentacioni i paraparë në nenin 18 i këtij ligji dhe me dosjen juridike për secilën deklaratë, 
të cilën e ka dhënë personi i ekstraduar në lidhje me veprën penale në (alë.“ 
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Sipas të akuzuarit është i obligueshëm zbatimi i ligjit më të butë, përkatësisht ligji 
i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprave penale, për të cilat ngarkohet. 

Mbrojtësi i ka propozuar gjykatës që të miratojë kërkesën e tij dhe të sjellë vendi-
min me të cilin do të hidhet aktakuza e PSSP e datës 6 mars të vitit 2020 dhe që 
t’i urdhëroj prokurorit për ta përgatitur aktakuzën e re në pajtim me pretendimet 
e mbrojtjes.

Përgjigjja e prokurorit të Zyrës së PSRK në kërkesën për hedhje të aktakuzës 
Sipas pretendimeve nga përgjigja, Zyra e PSRK nga organet kompetente të Malit 
të Zi e ka kërkuar pajtueshmërinë edhe për zhvillimin e procedurës penale në 
drejtim të veprës penale e cila nuk është përfshirë në procedurën e ekstradimit 
dhe në pajtim me normat ligjore e ka marrë pajtueshmërinë e kërkuar. Gjatë pro-
cedurës së kërkimit të pajtueshmërisë, PSRK ia ka dorëzuar Ministrisë së Drejtës-
isë së Malit të Zi edhe vendimin mbi "llimin e hetimeve kundër të akuzuarit, me 
ç’rast institucionet kompetente të Malit të Zi janë njo%uar mbi bazat e dyshimit 
për ekzistimin e veprës penale, për të cilën i akuzuari Vukotiq aso kohe dyshohej 
(në kohën e parashtrimit të kërkesës për pajtueshmëri). Pas hetimeve të përfund-
uara kundër të akuzuarit, prokuroria ka ngritur aktakuzën në bazë të gjendjes 
faktike identike, që është cekur në vendimin për "llimin e hetimeve dhe e cila ka 
pasur të bëjë me rastin e dhunimit gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Ko-
sovë, e sipas bazës së njëjtë juridike në pikëpamje të ligjit i cili ka qenë në fuqi në 
kohën e kon!iktit të armatosur. Me (alë të tjera, në kohën e ngritjes së aktakuzës, 
është vlerësuar se gjendja faktike më shumë i përgjigjet veprës penale krim kundër 
njerëzimit nga neni 143, paragra" 1, pikat 1.4, 1.6, 1.7 të Kodit Penal të Kosovës. 

Prokuroria ka propozuar që kërkesa për hedhjen e aktakuzës të refuzohet si dhe 
që aktakuza e PSRK PPS nr. 9/2018 e datës 6 mars të vitit 2020 të kon"rmohet. 

Vendimi i Departamentit Special të Gjykatës !emelore në Prishtinë
Gjyqtari i Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, Val-
bona Musliu Selimaj, në cilësinë e kryetares së panelit shqyrtues dhe jashtë seancës, 
në datën 7 gusht të vitit 2020 e ka sjellë vendimin me të cilin e ka refuzuar si të 
pabazë kërkesën për hedhjen e aktakuzës së PSRK të datës 6 mars të vitit 2020, e pa-
rashtruar në emër të të akuzuarit Vukotiq nga ana e mbrojtësit të tij, avokatit Vllajiq. 

Sipas gjetjeve të gjykatës, nuk qëndrojnë pohimet e precizuara në kërkesën e 
mbrojtësit të të akuzuarit se klienti i tij i është ekstraduar organeve të gjyqësorit të 
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Kosovës pas procedurës e cila është zhvilluar me kërkesën për ekstradim për ve-
pra të tjera penale, por jo edhe për veprën penale me të cilën i akuzuari ngarkohet 
me aktakuzë dhe e cila është objekt i shqyrtimit të gjykatës. Organet kompetente 
të Malit të Zi, pas "llimit të hetimeve në drejtim të veprës penale e cila është 
objekt i aktakuzës aktuale, janë të njo%uara me hollësitë mbi mënyrën e kryerjes 
së veprës penale, në bazë të të cilave ata e kanë dhënë pajtimin për zhvillimin e 
procedurës në drejtim të veprës penale, e cila është saktësuar me aktakuzë, që 
është objekt i vlerësimit nga gjykata. 

Sipas gjetjeve të gjykatës, aktakuza e Zyrës së PSRK e datës 6 mars të vitit 2020 
është hartuar në harmoni me ligjin, kurse është mbështetur edhe me mja% prova 
të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar mirë se i akuzuari e ka kryer veprën penale, 
me të cilën ngarkohet. 

Gjykata ka gjetur se kuali"kimi juridik i veprës penale nga ana PSRK është bërë 
në përputhje me ligjin dhe sipas ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së 
veprës penale (LP i RSFJ). Në këtë kontekst (cekja e nenit të Kodit Penal të Repu-
blikës së Kosovës nga ana e prokurorisë), gjykata këtë e ka vlerësuar si rrethanë 
me të cilën prokuroria ka dashur vetëm të përqendrojë vëmendjen se vepra pe-
nale është e dënueshme edhe sipas Kodit Penal i cili për momentin është në fuqi 
në Kosovë, por jo edhe si ligj në zbatim në rastin konkret. Gjykata, sipas detyrës 
zyrtare, gjatë procedurës në këtë lëndë do ta ketë parasysh zbatimin e ligjit si dhe 
çështjen në pikëpamje të kuali"kimit juridik të veprës. 

Gjykata nuk i ka pranuar pretendimet e mbrojtjes së të akuzuarit të cilat kanë 
pasur të bëjnë me dispozitivat e objektit të aktakuzës dhe ka gjetur se kjo çështje 
penale duhet të kalojë në fazën e shqyrtimit kryesor, ku palëve do t’iu jepet mun-
dësia e paraqitjes së provave të propozuara nga ana e tyre. Me këtë rast, i akuzuari 
dhe mbrojtësi i tij do të kenë mundësinë që t’i parashtrojnë kërkesat e mbrojtjes. 
Po ashtu, gjykata nuk ka gjetur se nuk ekzistojnë rrethana të cilat e pengojnë ndjekjen 
penale. Nuk ekzistojnë as rrethanat të cilat e përjashtojnë përgjegjësinë penale ashtu 
siç nuk ka parashkrim të ndjekjes penale, amnisti ose falje. Sipas gjykatës, ka mja% 
prova të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar dhe duhet të shkohet në shqyrtimin 
kryesor gjatë të cilit do të vendoset për lëndën në mënyrë meritore. 

Ankesa e të akuzuarit në vendimin e Departamentit Special 
Mbrojtësi i të akuzuarit Vukotiq, me ankesën e datës 28 gusht të vitit 2020, e 
ka kundërshtuar vendimin e gjyqtarit të Departamentit Special të Gjykatës #e-
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melore në Prishtinë/Pri&tina të datës 7 gusht të vitit 2020, me të cilin kërkesa e 
mbrojtjes për hedhje të aktakuzës është refuzuar si e pabazuar. 

Mbrojtja, me anë të ankesës e ka kundërshtuar vendimin e gjykatës për shkak 
të ekzistimit të rrethanave, të cilat e përjashtojnë ndjekjen penale dhe shkeljeve 
thelbësore të dispozitave të Kodit të Procedurës Penale. 

Mbrojtësi në ankesën e tij kryesisht i ka përsëritur pretendimet e tij nga kërkesa 
për hedhjen e aktakuzës. Ai i ka propozuar Gjykatës së Apelit për të sjellë një 
vendim, me të cilin do të miratoheshin pretendimet ankimore. 

Në lidhje me ankesën e mbrojtësit të të akuzuarit, Zoran Vukotiq, Prokuroria e 
Apelit me parashtresën e datës 15 shtator të vitit 2020 i ka propozuar Gjykatës së 
Apelit për ta refuzuar ankesën e mbrojtësit si të pabazuar dhe për ta kon"rmuar 
vendimin e Departamentit Special të Gjykatës #emelore, me të cilin është refu-
zuar kërkesa për hedhje të aktakuzës e datës 6 mars të vitit 2020. Prokurori i Ape-
lit, në propozimin e tij, i ka mbështetur pretendimet e prezantuara në arsyetimin 
e vendimit ankimor. Sipas propozimit, kryetari i panelit shqyrtues në mënyrë të 
drejtë e ka vlerësuar gjendjen faktike të bazuar në prova konkrete dhe të pranue-
shme nga aspekti ligjor dhe procedural. 

Sipas gjetjeve të Prokurorisë së Apelit, ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit është e 
pabazuar dhe i është propozuar Gjykatës së Apelit që të njëjtën ta refuzojë dhe ta 
kon"rmojë vendimin ankimor. 

Vendimi i Gjykatës së Apelit 
Ashtu siç është thënë edhe në "llim të kësaj analize, kolegji i Gjykatës së Apelit me 
vendimin e vet të datës 18 shtator të vitit 2020 e ka refuzuar si të pabazë ankesën 
e mbrojtësit të të akuzuarit Vukotiq të parashtruar në lidhje me vendimin e De-
partamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, me të cilin është 
refuzuar kërkesa e mbrojtësit për hedhjen e aktakuzës. 

Gjykata e Apelit, me vendimin e saj i ka kon"rmuar gjetjet e Gjykatës #emelore, 
me (alë të tjera, atë se prokuroria kompetente, pas inicimit të hetimeve kundër të 
akuzuarit Vukotiq, nga ana e organeve kompetente të Malit të Zi e ka marrë pajti-
min për zhvillimin e procedurës kundër të akuzuarit edhe në drejtim të veprës 
penale e cila është objekt i aktakuzës së datës 6 mars të vitit 2020. Sipas gjetjeve të 
gjykatës, e cila ka vendosur në shkallën e dytë, pretendimet ankimore të mbrojtjes 
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janë të pabaza. Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të ligjshme i ka vlerësuar 
pretendimet e kërkesës për hedhjen e aktakuzës, kurse ka dhënë edhe mja% arsye 
se aktakuza e prokurorisë është e mbështetur me prova të pranueshme e të cilat 
janë siguruar në mënyrë ligjore dhe të cilat e vërtetojnë dyshimin e bazuar se i 
akuzuari e ka kryer veprën penale, me të cilën ngarkohet. 

Po ashtu, gjykata e shkallës së dytë i ka mbështetur pretendimet e gjykatës së shkal-
lës së parë në pikëpamje të kuali"kimit juridik të veprës penale, e cila të akuzuarit 
i është vënë në barrë me anë të aktakuzës. Kuali"kimi juridik është bërë sipas ligjit 
i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, pra, sipas LP të RSFJ-së, 
por vepra penale është e dënueshme edhe sipas ligjit në fuqi. Kjo, sipas gjykatës, do 
të thotë se aktakuza është hartuar në përputhje me nenin 241 të KPPRK. 

Formalisht, hapja e shqyrtimit kryesor është caktuar për datën 21 janar të vitit 
2021.
 
Gjetjet e FDHK
1. Në datën 6 mars të vitit 2020, prokuroria, veprimet e tij, të precizuara në dispo-
zitivin e aktakuzës, të akuzuarit ia ka kuali"kuar në pikëpamje juridike si krim 
i lu*ës kundër popullatës civile, e kryer në bashkëkryerje dhe e paraparë me ne-
nin 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, i cili është më i favorshëm për 
të akuzuarin se sa KPRK. Duke e përshkruar në mënyrë të hollësishme situatën 
në qytet ku janë zhvilluar veprimet inkriminuese (Vushtri/Vu+itrn) gjatë muajit 
maj të vitit 1999, që, midis të tjerash, janë veri"kuar në aktgjykimet e caktuara 
të Tribunalit Penal Ndërkombëtarë për ish Jugosllavinë (TPNJ), prokuroria ka 
gjetur se LP i RSFJ-së ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, e cila 
të akuzuarit i vihet në barrë. 

Sipas prokurorisë, veprimet e të akuzuarit po ashtu mund të vendosen dhe janë të 
dënueshme edhe në bazë të nenit 143, paragra" 1, pikat 1.4, 1.6, 1.7, në lidhje me 
nenin 31 të KPRK (vepra penale krim kundër njerëzimit). 

Pra, prokuroria ka gjetur se vepra penale, e cila të akuzuarit i vihet në barrë sipas 
veprimeve të kryera, mund të kuali"kohet si krim i lu*ës kundër popullatës civile, 
e dënueshme sipas LP të RSFJ-së, si ligj i cili ka qenë në fuqi në kohën kur është 
kryer krimi, por se në të njëjtën kohë të njëjtat veprime të kryerjes mund të kua-
li"kohen si vepër penale krim kundër njerëzimit. Megjithëkëtë, në LP të RSFJ-së, 
si ligj i cili në këtë rast gëzon prioritet, krimet kundër njerëzimit nuk ekzistojnë si 
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vepër e veçantë penale, por se ky është vetëm titulli i kapitullit XVI të këtij ligji 
në të cilin numërohen gjenocidi, krimet e lu*ës kundër njerëzimit, krimi i lu*ës 
kundër të plagosurve dhe të sëmurëve, krimi i lu*ës kundër të burgosurve të lu*ës, 
organizimi i grupit dhe nxitja për kryerje të gjenocidit dhe krimeve të lu*ës, vrasja 
e kundërligjshme dhe plagosja e armikut, kon%skimi i kundërligjshëm i sendeve nga 
të vrarët dhe personat e plagosur, përdorimi i mjeteve të palejueshme të lu*ës, si dhe 
disa vepra të tjera penale. 

Neni 2, paragra" 2 i KPRK (parimet e ligjshmërisë) parasheh: „Askujt nuk mund 
t’i shqiptohet sanksioni penal si dhe masa e trajtimit të obliguar për veprën para 
se ajo të jetë kryer dhe nuk është vërtetuar me ligj si vepër penale dhe për të cilën 
nuk ka qenë i caktuar sanksioni penal si dhe as masa e trajtimit të obliguar.“[53]

Neni 3 i KPRK (sipas institutit të zbatimit të ligjit më të favorshëm), paragra" 1 
parasheh: „Ndaj kryerësit zbatohet ligji i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes 
së veprës penale“. Paragra" 2 i nenit 3: „Në rast të ndryshimit të ligjit në fuqi para 
shqiptimit të vendimit të plotfuqishëm, do të zbatohet ligji, i cili është më i favor-
shëm për kryerësin.“ 

Megjithëkëtë, në lidhje me atë që është thënë, duhet pasur parasysh se krimet kun-
dër njerëzimit si vepër penale për herë të parë është cekur dhe është zbatuar në 
gjykimet në Nyrnberg, se është miratuar me Statutin e Romës, e po ashtu është 
paraparë edhe me Statutin e Tribunalit Penal Ndërkombëtarë për ish Jugosllavinë 
(TPNJ). Për ekzistimin e elementeve të kësaj vepre penale, pra, se ajo bëhet me 
kryerjen e shkeljeve posaçërisht të rënda të dinjitetit njerëzor, ajo duhet të jetë e 
drejtuar kundër një numri të madh të viktimave në një zonë të gjerë, të mos jetë një 
ngjarje e izoluar ose sporadike, si dhe të jetë (ala për vepra, të cilat janë të ndaluara 
me normat ndërkombëtare. Kodet e reja penale të shteteve të krijuara pas shpërb-
ërjes së Jugosllavisë e parashohin krimet kundër njerëzimit si një vepër të veçantë 
penale. Sipas kësaj akuze, deri tash janë bërë gjykime vetëm në B dhe H. Në bazë 
të hulumtimeve në faqet referente të internetit, lidhur me akuzat për krimet kundër 
njerëzimit+në B dhe H janë sjellë njëzetë aktgjykime të shkallës së parë në periu-
dhën prej vitit 2007 e deri në vitin 2009[54]. Po ashtu, mbi këtë bazë, TPNJ ka sjellë 
rreth dyzetë (40) aktgjykime, derisa Gjykata Ndërkombëtare Penale për Ruandën 
(GJNPR) i ka sjellë disa aktgjykime. Zbatimi i kësaj vepre penale në praktikë është 

[53]  ActDetail.aspx (rks-gov.net)
[54]  FDHK gjatë hartimit të raportit vjetor nuk ka mundur për ta siguruar vërtetimin nëse 

ndonjëri prej aktgjykimeve të cekura është i plotfuqishëm. 
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kompleks dhe kërkon një hetim studioz dhe sistematik, si dhe plotësim të kushteve 
të cekura më lartë, të cilat përbëjnë karakteristika të veprës penale. 

2. Në lidhje me aktakuzën e vlerësuar, pas vendimit të Gjykatës së Apelit të datës 
18 shtator të vitit 2020, deri në fund të vitit raportues nuk është hapur shqyrti-
mi kryesor, edhe pse hapja ka qenë plani"kuar dhe caktuar, por është shtyrë për 
shkak të sëmundjes së bartësve të funksioneve të gjyqësorit të angazhuar në këtë 
lëndë. 

Në rrjedhën e procedurës penale në këtë lëndë gjatë periudhës së raportimit 
ka ndikuar edhe situata e shkaktuar me pandeminë e Covid-19. Aktakuza ës-
htë ngritur një kohë të shkurtë para vendimit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës të 
datës 12 mars të vitit 2020, me të cilin, me qëllim të parandalimit të përhapjes 
së pandemisë, janë ku"zuar të gjitha veprimtaritë gjyqësore, ku është i përfshirë 
publiku. Situata e këtillë ka zgjatur deri në fund të muajit qershor të vitit 2020, kur 
ka "lluar caktimi, posaçërisht i lëndëve urgjente, me praninë e vëzhguesve dhe të 
mediave, por pa publik. 
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1.3. Rigjykimet

1.3.1. Lënda: Prokurori kundër Remzi Shalës 

Para trupit gjykues të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore 
në Prizren[55], me të cilin kryeson gjyqtarja Raime Elezi[56], në datën 24 qershor 
të vitit 2020 është hapur shqyrtimi kryesor në gjykimin e përsëritur në lëndën 
Prokurori kundër Remzi Shalës. Me aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës 
të datës 20 mars të vitit 2020 kjo lëndë është kthyer në rigjykim dhe rivendosje. 

Rigjykimi është hapur lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK të datës 19 tetor të 
vitit 2016, e cila në "llim të shqyrtimit të saj është saktësuar nga ana e prokurorit 
të PSRK. 

Trupi gjykues i Gjykatës Supreme të Kosovës, me të cilin ka kryesuar gjyqtarja 
Nesrin Lushta[57], në seancën e mbajtur në datën 2 mars të vitit 2020, duke ve-
pruar në lidhje me mjetin e jashtëzakonshëm juridik – kërkesën për mbrojtjen 
e ligjshmërisë së të akuzuarit Remzi Shala dhe të mbrojtjes së tij, e ka sjellë akt-
gjykimin, me të cilin, sipas detyrës zyrtare, është anuluar aktgjykimi i plotfuqi-
shëm i Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren (P 
nr. 181/2016) i datës 3 korrik të vitit 2019, si dhe aktgjykimi i Departamentit 

[55]  Sipas Ligjit mbi Gjykatat, i cili ka hyrë në fuqi në datën 2 janar të vitit 2019, me nenin 13 
është paraparë që Departamenti Special aso kohe i formuar të jetë kompetent për veprim 
në lëndët lidhur me aktakuzat e Prokurorisë Speciale të Kosovës (PSRK), të ngritura pas 
formimit të këtij departamenti, si dhe me aktakuzat e PSRK, në të cilat nuk ka përfunduar 
procedura e vlerësimit të aktakuzës. Lëndët, në të cilat procedura e vlerësimit të aktakuzës 
ka përfunduar, do të shqyrtohen nga ana e gjykatave kompetente (kryesisht sipas për-
katësisë territoriale), ose gjykatave të cilat të parat e kanë "lluar procedurën penale, deri 
në përfundimin e tyre. 

[56]  Anëtarët e trupit gjykues të rigjykimit, gjyqtarët Luan Berisha dhe Fatmir Krasniqi. Ri-
gjykimi zhvillohet para të njëjtit trup gjykues, i cili ka vendosur edhe në gjykimin e parë 
të shkallës së parë. 

[57]  Anëtarët e kolegjit, gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës, Agim Maliqi dhe Rasim 
Rasimi.

!.".
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Special të Gjykatës së Apelit (APS nr.14/2019) i datës 26 nëntor i vitit 2019, dhe 
lëndën e ka kthyer në rigjykim dhe rishqyrtim. 

Shqyrtimi kryesor i hapur sërish nuk ka përfunduar deri në fund të vitit rapor-
tues. Vazhdimi është paralajmëruar për datën 11 shkurt të vitit 2021.

Rrjedha e procedurës penale[58]

Procedura paraprake hetimore lidhur me marrjen me dhunë nga shtëpia e tij të 
Haxhi Përteshit nga fshati Duhël/Dulje nga ana e pjesëtarëve të armatosur dhe në 
uniformë të UÇK-së në datën 26 qershor të vitit 1998, si dhe në lidhje me vdekjen 
e tij të paqartë pas disa ditësh (trupi i tij i pajetë është gjetur në datën 1 korrik të 
vitit 1998 pranë rrugës në qendër të fshatit) është inicuar me dëshmitë e anëtarëve 
të familjes së tij të dhëna hetuesve të policisë së UNMIK-ut gjatë vitit 2002. 

Hetimi i këtij krimi dhe i kryerësve të mundshëm ka vazhduar edhe nga ana e 
hetuesve të EULEX-it, pasi që ky mision për sundimin e ligjit i ka marrë përsip-
ër kompetencat në vitin 2009 në Kosovë. Me vendim të prokurorit ndërkomb-
ëtar të EULEX-it të datës 24 prill të vitit 2014, janë ngritur hetimet kundër ish 
pjesëtarëve të UÇK, Remzi Shala dhe B.Q[59]. 

Marrje me dhunë nga shtëpia, përkatësisht privimi nga liria dhe vdekja e Haxhi 
Përteshit kanë ndodhur për shkak të dyshimit të pretenduar se ai ka bashkëpun-
uar me organet serbe. 

Pas reduktimit të mandatit të EULEX-it në Kosovë, lënda në verën e vitit 2015 
është transferuar te prokurorët vendor të Zyrës së PSRK, të cilët i kanë vazhduar 
hetimet kundër Shalës dhe B.Q. Hetimet kundër të dyshuarit B.Q., në mungesë të 
provave, së shpejti janë ndërprerë. 

[58]  Procedura penale në lëndën Prokurori kundër Remzi Shalës ka qenë objekt i analizave, të 
cilat janë publikuar në raportet vjetore të FDHK për vitet 2016, 2017, 2018 dhe 2019. Ato 
mund të gjenden në faqen zyrtare të internetit të FDHK: www.hlc-kosovo.org. Në kuadër 
të këtij raporti vjetor mbi gjykimet e përcjella gjatë vitit 2020, në mënyrë të hollësishme 
do të prezantohet një pjesë e procedurës penale, e cila është zhvilluar në vitin raportues, 
përkatësisht vendimi i Gjykatës Supreme të Kosovës dhe "llimi i rigjykimit gjatë vitit 2020. 

[59]  Procedura hetimore kundër të dyshuarit B.Q. më vonë është ndërprerë në mungesë të 
provave. 
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Aktakuza 
Zyra e PSRK (prokurori Haki Gecaj) në datën 19 tetor të vitit 2016[60] e ka ngritur 
aktakuzën kundër të akuzuarit Remzi Shala në drejtim të veprës penale krim i 
lu*ës kundër popullatës civile[61] të kryer në bashkëkryerje me kryerës të panjohur 
gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë. I akuzuari ngarkohet se në datën 
26 qershor të vitit 1998, në fshatin Duhël/Dulje, komuna e Suharekës/Suva Reka, 
dhe me përdorimin e dhunës e ka marrë nga shtëpia Haxhi Përteshin, trupi i të 
cilit pas ditësh (1 korrik i vitit 1998) është gjetur në afërsi të rrugës rajonale në 
fshatin Duhël/Dulje, komuna e Suharekës/Suva Reka. 

Shqyrtimi kryesor
Procedura e vlerësimit të aktakuzës para Gjykatës #emelore në Prizren ka përf-
unduar me vendimin mbi refuzimin e kërkesës për hedhjen e aktakuzës të datës 6 
mars të vitit 2017. Gjykata e Apelit, me vendim të datës 23 mars të vitit 2017 e ka 
kon"rmuar këtë vendim të Gjykatës #emelore. 

Shqyrtimi kryesor i shkallës së parë është hapur në datën 12 maj të vitit 2017 me 
leximin e aktakuzës. Lidhur me te, i akuzuari Shala është deklaruar se nuk është 
fajtor. Janë kryer edhe (alët hyrëse të palëve në procedurë. Trupi gjykues, deri në 
shpalljen e aktgjykimit, në datën 2 korrik të vitit 2019, ka mbajtur seanca gjatë tri-
dhjetë e shtatë (37)[62] ditëve gjyqësore, në kuadër të të cilave janë dëgjuar tridhjetë 
(30) dëshmitarë të propozuar nga palët në procedurë si dhe sipas detyrës zyrtare 
nga ana e trupit gjykues [njëzet e tre (23) me propozim të prokurorit, katër (4) me 
propozim të palës së dëmtuar, kurse tre (3) sipas detyrës zyrtare nga ana e gjyka-
tës]. Janë paraqitur provat materiale. I akuzuari[63] është përgjigjur në pyetjet e 

[60]  Kjo është aktakuza e parë për krime të lu%ës nga ana e prokurorëve vendor të Zyrës së 
PSRK, pas reduktimit të mandatit të EULEX-it në datën 15 qershor të vitit 2014. 

[61]  E paraparë me nenin 142 në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, në lidhje me nenin 3 
(1a) të Konventës së Katërt të Gjenevës të vitit 1949, po ashtu e dënueshme me nenin 152 
në lidhje me nenin 32 të LPRK. 

[62]  Në ditë të gjykimit nuk janë llogaritur seancat e dëgjimit lidhur me aktakuzën. 
[63]  I akuzuari gjatë gjykimit të parë të shkallës së parë deri në fund të vitit 2018 është mbroj-

tur në liri. Ai, edhe pse është lajmëruar në mënyrë të rregullt, nuk i është përgjigjur %esës 
së gjykatës për vazhdimin e shqyrtimit kryesor, i cili ka qenë i caktuar për datën 9 janar të 
vitit 2019. Me anë të !et arrestit është privuar nga liria në datën 24 maj të vitit 2019 në orët 
e mëngjesit. Ai, pas sjelljes së aktgjykimit të Gjykatës së Apelit të datës 26 nëntor të vitit 
2019, e cila ka vendosur lidhur me ankesën e aktgjykimit të shkallës së parë, është gjendur 
në vuajtje të dënimit me burgosje. Me heqjen e aktgjykimit të gjykatave më të ulëta nga ana 
e Gjykatës Supreme të Kosovës me anë të aktgjykimit të datës 20 mars të vitit 2020 si dhe 
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mbrojtësit. Ai ka refuzuar të përgjigjet në pyetjet e prokurorit dhe të trupit gjykues, 
duke e shfrytëzuar të drejtën për t’u mbrojtur në heshtje. Palët në procedurë i kanë 
sjellë argumentet e tyre përfundimtare. 

Aktgjykimi i shkallës së parë 
I akuzuari me anë të aktgjykimit, i cili është shpallur në datën 3 korrik të vitit 
2019, është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale krim i lu*ës kundër po-
pullatës civile[64], për arsye se gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në cilësinë e 
pjesëtarit të UÇK-së, në uniformë dhe i armatosur, në datën 26 qershor të vitit 
1998, rreth orës 23:00 në fshatin Duhël/Dulje, komuna e Suharekës/Suva Reka, 
në bashkëkryerje edhe me pesë (5) ose gjashtë (6) pjesëtarë të UÇK, e ka privuar 
nga liria civilin Haxhi Përteshi, për të cilin është dyshuar se po bashkëpunonte me 
forcat e armatosura serbe. Trupi i tij i pajetë është gjetur pranë rrugës në qendër 
të fshatit, pas disa ditësh. 

Me aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, të akuzuarit i është shqiptuar dën-
imi me burgosje në kohëzgjatje prej katërmbëdhjetë (14) vitesh, në të cilin i është 
llogaritur koha e kaluar në paraburgim, i cili i është vazhduar deri në plotfuqi-
shmërinë e aktgjykimit. 

Procedura ankimore
I akuzuari dhe mbrojtësi i tij, avokati nga Suhareka/Suva Reka, Natal Bullakaj, e 
kanë kundërshtuar aktgjykimin e shkallës së parë me anë të ankesës për shkak të 
shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale, shkeljes së ligjit penal, 
gjendjes faktike në mënyrë të gabuar dhe të paplotë të konstatuar, si dhe vendimit 
mbi sanksionin penal. Përfaqësuesi i palës së dëmtuar e ka kundërshtuar aktgjyki-
min e shkallës së parë për shkak të lartësisë së dënimit të shqiptuar.

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit 
Kolegji ankimor i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, me të cilin ka krye-
suar gjyqtari, Vaton Durguti[65], në lëndën Prokurori kundër Remzi Shalës, në datën 

me kthimin e lëndës në rishqyrtim dhe rivendosje, të akuzuarit në datën 30 prillë prapë i 
është caktuar paraburgimi njëmujor, i cili më vonë është vazhduar. I akuzuari ka qenë në 
paraburgim deri në fund të vitit raportues. 

[64]  E kryer në bashkëkryerje, e paraparë dhe e dënueshme me anë të nenit 142, në lidhje me 
nenin 22 të LP të RSFJ-së, në lidhje me nenin 3 (a) të Konventës së Katërtë të Gjenevës, po 
ashtu e dënueshme me nenin 152, paragrafët 1 dhe 2, në lidhje me nenin 31 të KPRK (2012). 

[65]  Anëtarët e kolegjit ankimor, gjyqtarët Kreshnik Radoniqi (gjyqtarë raportues) dhe Burim 
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26 nëntor të vitit 2019 e ka mbajtur seancën, gjatë të cilës janë shqyrtuar ankesat e 
palëve në aktgjykimin e Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore 
në Prizren, të shpallur në datën 3 korrik të vitit 2019 (P.nr. 181/2016). 

Kolegji ankimor me aktgjykimin e tij të datës 26 nëntor të vitit 2019 pjesërisht i 
ka pranuar pretendimet ankimore të të akuzuarit, në atë mënyrë që aktgjykimin e 
Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren sipas detyrës 
zyrtare e ka ndryshuar në pikëpamje të kuali"kimit juridik të veprës penale dhe të 
lartësisë së dënimit të shqiptuar. Gjykata e Apelit me anë të aktgjykimit ka gjetur se 
në veprimet e të akuzuarit Remzi Shala ka elemente të veprës penale krim i lu*ës 
kundër popullatës civile nga neni 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së (i cili 
ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale), si dhe në lidhje me nenin 3 
(1a) të Konventës së Katërtë të Gjenervës të vitit 1949, për të cilën ia ka shqiptuar 
dënimin me burgosje në kohëzgjatje prej dhjetë (10) vitesh. 

Me aktgjykimin e Gjykatës së Apelit është refuzuar si e pabazuar ankesa e të auto-
rizuarit të të dëmtuarve, avokatit nga Prishtina/Pri&tina, Asdren Hoxha.

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 
Mbrojtësi i të akuzuarit Shala, avokati Natal Bullakaj kundër aktgjykimit të plotfu-
qishëm të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren 
të datës 3 korrik të vitit 2020 (P.nr.181/2016) dhe aktgjykimit të Departamentit 
Special të Gjykatës së Apelit (APS. nr.14/2019) të datës 26 nëntor të vitit 2019, ia 
ka parashtruar Gjykatës Supreme të Kosovës në datën 20 janar të vitit 2020 mjetin 
e jashtëzakonshëm juridik - kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë për shkak të 
shkeljes së ligjit penal nga neni 432, paragra" 1, pika 1.2 e KPPRK dhe shkeljeve 
thelbësore të dispozitave të procedurës penale nga neni 382 i KPPRK. 

Sipas pretendimeve të kërkesës për mbrojtje të ligjshmërisë, gjykata e shkallës së 
parë e ka shkelë ligjin penal në dëm të të dënuarit, sepse ai është shpallur fajtor 
për kryerjen e veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile (nga neni 142, në 
lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, si dhe në lidhje me nenin 3 (1a) të Konventës 
së Katërtë të Gjenevës të vitit 1949, e dënueshme edhe me nenin 152, në lidhje me 
nenin 31 të KPRK), edhe pse, në bazë të provave të paraqitura të cilat gjenden në 
shkresat e lëndës, rezulton se në veprimet e të akuzuarit nuk ka elemente të veprës 
penale, për të cilën është i akuzuar dhe është shpallur fajtor. Më tutje thuhet se 

Ademi.
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gjykata e shkallës së parë me rastin e shpalljes së aktgjykimit, nuk i ka arsyetuar 
faktet vendimtare, të cilat e përbëjnë tiparin e veprës penale si dhe faktet, të cilat 
kanë të bëjnë me kuali"kimin ligjor të veprës penale. 

Sipas pretendimeve të kërkesës, gjykata e shkallës së parë me rastin e shpalljes 
së aktgjykimit, me të cilin të akuzuarin e ka shpallur fajtor, nuk i ka vlerësuar në 
mënyrë të rregullt të gjitha rrethanat dhe faktet, të cilat kanë ndikuar në fajësinë, 
përkatësisht pafajësinë e të akuzuarit. Dënimi është caktuar pa vërtetimin e fajës-
isë. Gjatë marrjes së vendimit, gjykata e shkallës së parë nuk ka marrë parasysh 
rrethanat, të cilat shkojnë në favor të të akuzuarit. Lloji dhe lartësia e dënimit të 
caktuar janë në kundërshtim të plotë me ligjin, sepse nuk janë vërtetuar të gjitha 
rrethanat, të cilat do të ndikonin në sjelljen e vendimit të drejtë dhe të ligjshëm. 

Mbrojtësi, me anë të kërkesës pohon se gjykata e shkallës së parë nuk ka dhënë 
arsyetim të qartë për faktorët vendimtarë në lidhje me kryerjen e veprës penale, 
për të cilën i akuzuri Shala ngarkohet. Po ashtu ekziston mospërputhja midis di-
spozitivit dhe arsyetimit të aktgjykimit.

Sipas pretendimeve të mbrojtësit, gjykata e shkallës së dytë i ka përsëritur lës-
himet e gjykatës së shkallës së parë në pikëpamje të kuali"kimit të veprës penale. 
Gjykata e Apelit, sipas detyrës zyrtare, e ka bërë rikuali"kimin, duke e kuali"kuar 
si vepër penale të krimit të lu*ës kundër popullatës civile nga neni 142, në lidhje me 
nenin 22 të LP të RSFJ-së, si dhe në lidhje me nenin 3 (1a) të Konventës së Kartë 
të Gjenevës të vitit 1949. Gjykata e shkallës së dytë e ka ndryshuar aktgjykimin e 
Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren vetëm në 
pikëpamje të vendimit mbi dënimin, duke ia shqiptuar të akuzuarit dënimin me 
burgsje në kohëzgjatje prej dhjetë (10) vitesh, në të cilin është e llogaritur koha e 
kaluar në paraburgim prej datës 24 maj të vitit 2019. 

Sipas gjetjeve të mbrojtësit, gjykata e shkallës së dytë me vendimin e saj nuk ia 
ka dalë të eliminojë lëshimet dhe shkeljet e gjykatës së shkallës së parë, gjë që ka 
qenë e mundur me anë të heqjes së aktgjykimit të shkallës së parë dhe me kthimin 
e lëndës në gjykim të shkallës së parë. 
 
Sipas gjetjeve të kërkesës, Gjykata e Apelit gjatë rikuali"kimit ka gjetur se i aku-
zuari e ka kryer veprën penale si urdhërdhënës, përkatësisht se i akuzuari në 
mbrëmjen kritike ka udhëhequr me grupin, i cili ka qenë në shtëpinë e të dëmt-
uarit. Gjykata e shkallës së dytë nuk i ka paraqitur provat, me të cilat i ka arsyetuar 



96 RAPORTI VJETOR I FDHK !"!"

gjetjet e saj. Sipas pretendimeve të mbrojtjes, i dënuari ka qenë vetëm një ushtar 
i thjeshtë. Pohimet se i dënuari në mbrëmjen kritike e ka udhëhequr ekipin, i cili 
ka qenë në shtëpinë e të dëmtuarve, sipas mendimit të mbrojtjes është një trillim 
i të dëmtuarve si dhe pasojë e përshkrimit të gabuar të këtij veprimi nga ana e 
organeve të ndjekjes. 

Mbrojtësi, me anë të kërkesës, i ka cekur edhe shembujt e shkeljeve: rrethanat e 
caktuara, përkatësisht disa pjesë shumë të rëndësishme të deklaratave të dëshm-
itarëve, nuk janë konstatuar nga ana e gjykatës në procesverbal; janë dëgjuar disa 
dëshmitarë, të cilët nga arsye të caktuara nuk janë dëgjuar; disa propozime të 
mbrojtjes nuk janë pranuar. 

Mbrojtësi i ka propozuar Gjykatës Supreme për të pranuar kërkesën për mbrojtjen 
e ligjshmërisë së të akuzuarit dhe që ta lirojë nga akuzat, me të cilat ngarkohet ose 
që ta pezullojë aktgjykimin e Gjykatës #emelore në Prizren të datës 3 korrik të 
vitit 2019 dhe që, së këndejmi, lëndën ta kthejë në gjykatën e shkallës së parë në 
rivendosje ose që, nëse Gjykata Supreme nuk i gjen shkeljet e cekura me kërkesë, 
t’i ndryshojë aktgjykimet e cekura dhe të akuzuarit Shala t’ia zbus dënimin nën 
minimumin ligjor. 

Mendimi i Zyrës së Prokurorit të Shtetit
Zyra e prokurorit të shtetit me anë të letrës së datës 14 shkurt të vitit 2020 ka propo-
zuar që kërkesa për mbrojtje të ligjshmërisë e të dënuarit të refuzohet si e pabazuar.

Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës 
Gjykata Supreme në seancën e trupit gjykues i ka shqyrtuar shkresat e lëndës në 
pajtim me dispozitat ligjore (neni 435, paragra" 1, në lidhje me nenin 436, pa-
ragra" 1 i KPPRK), duke gjetur në fund se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 
është e bazuar. 

Gjykata Supreme ka gjetur se janë të bazuara pretendimet e mbrojtjes së të gjykua-
rit se aktgjykimi i shkallës së parë përmban shkelje thelbësore të procedurës pe-
nale. Aktgjykimi i shkallës së dytë nuk përmban arsyetim në lidhje me ekzisti-
min e veprës penale dhe përgjegjësisë penale të të gjykuarit. Shkeljet e cekura të 
gjykatës së shkallës së parë nuk janë hequr me aktgjykimin e gjykatës së shkallës 
së dytë, e cila po ashtu përmban shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 
penale të parapara me nenin 384, paragra" 1, pika 12, në lidhje me nenin 370, 
paragra" 7 i KPPRK.
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Sipas gjetjeve të Gjykatës Supreme, me anë të aktgjykimeve të cekura nuk janë 
dhënë arsyetimet në pikëpamje të ekzistimit të veprës penale dhe të përgjegjësisë 
penale së të gjykuarit, posaçërisht kur është (ala për të gjykuarin në pikëpamje të 
dhënies ose të zbatimit të urdhrave, përkatësisht zbatimit të urdhrit ndaj popul-
latës civile. Nuk është vërtetuar se ai ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e 
nenit 142 të LP të RSFJ-së, përkatësisht në marrjen e civilëve si pengje. 

Po ashtu, gjykata e shkallës së parë nuk e ka arsyetuar se në çfarë mënyre janë ma-
nifestuar elementet e veprës penale nga neni 142 i LP të RSFJ-së: „Kushdo që i shkel 
rregullat e të drejtës ndërkombëtare gjatë lu%ës, kon!iktit të armatosur, okupimit, 
urdhëron që të kryhen vrasje ndaj popullatës civile, terror […], marrje të pengjeve 
[…], ose kushdo kryen ndonjë vepër penale të cekur më lartë [...]” 

Gjykata Supreme ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e saj 
nuk e ka arsyetuar nëse i dënuari ka pasur ndonjë pozitë në hierarkinë ushtarake 
në kohën kur ka vepruar, si dhe as se cilin rol konkret e ka pasur në ditën kritike, 
edhe pse nuk është e kontestueshme se ka qenë pjesëtar i UÇK-së. Por që, sipas 
Gjykatës Supreme, të mund të vërtetohen elementet e veprës penale, me të cilën 
i dënuari ngarkohet, është e nevojshme të plotësohen dy kushte: si e para, që 
në mënyrë të qartë të vërtetohet se ai si kryerës ka dhënë urdhër (që e vërteton 
ekzistimin e pozitës së tij të rangut të lartë në raport me personat që e zbatojnë 
urdhrin), përkatësisht që në këtë rast të vërtetohet saktësisht urdhërdhënësi për 
veprim kundër popullatës civile, konkretisht në këtë rast ndaj të dëmtuarve, dhe, 
si e dyta, të vërtetohet nëse i gjykuari e ka kryer urdhrin të cilin e ka marrë nga 
eprorët e tij. Në rastin konkret, këto dy elemente thelbësore të kësaj vepre penale 
në vendimet gjyqësore të sjella kanë mbetur të pavërtetuara. 

Sipas Gjykatës Supreme, me aktgjykim nuk është përshkruar mënyra e veprimit të 
të gjykuarit, me çka nuk janë plotësuar elementet themelore të veprës penale, për të 
cilën i gjykuari është shpallur fajtor. Fakti se me të gjykuarin në mbrëmjen kritike 
kanë qenë edhe pesë (5) ose gjashtë (6) pjesëtarë të panjohur të UÇK-së nuk do të 
thotë se i gjykuari me çdo kusht ka qenë udhëheqës i grupit, e posaçërisht nuk është 
vërtetuar se ai ka qenë personi i cili iu ka dhënë urdhra të tjerëve, siç është konsta-
tuar në aktgjykimin e gjykatës së shkallës së parë, që është pranuar dhe mbështetur 
me vendim të gjykatës së shkallës së dytë. 

Sipas gjetjeve të Gjykatës Supreme, arsyetimi i gjykatës së shkallës së parë është në 
kundërshtim me vetveten. Gjykata e shkallës së parë në aktgjykim ka konstatuar se 
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mënyra e kryerjes së veprës penale krim i lu*ës, për të cilën i akuzuari është shpallur 
fajtor, „përbëhet nga dhënia e urdhrit për kryerjen e veprimeve të palejueshme ose 
kryerja e të njëjtave”, edhe pse asnjë paragraf i aktgjykimit të shkallës së parë nuk e 
zgjidh dilemën nëse është vërtetuar ekzistimi i elementeve të cekura më lartë. Nga kjo 
rezulton se arsyetimi është në kundërshtim me dispozitivin e aktgjykimit të gjykatës 
së shkallës së parë mbi ekzistimin e veprës penale dhe përgjegjësinë e të gjykuarit. 

Me aktgjykimin e shkallës së parë nuk janë vërtetuar elementet e veprës penale, 
siç është, për shembull, mënyra e veprimit të të gjykuarit, me (alë të tjera nëse ai 
ka vepruar si dikush i cili ka dhënë ose ka kryer urdhra ndaj të dëmtuarve. Për 
këto arsye, aktgjykimi i shkallës së parë është hartuar me anë të shkeljeve thelbës-
ore të procedurës penale, të cilat nuk janë eliminuar me vendimin e gjykatës së 
shkallës së dytë. 
 
Gjykata e shkallës së parë gjatë procedurës duhet të veprojë në pajtim me aktgjyki-
min e Gjykatës Supreme, të paraqes provat ekzistuese, sipas nevojës të sigurojë dhe 
të paraqes edhe prova të tjera dhe të sjellë vendim të ligjshëm dhe të rregullt në këtë 
lëndë. Para së gjithash, duhet të eliminohen paqartësitë në zhvillimin e ngjarjeve si 
dhe të precizohet mënyra e veprimit të të gjykuarit. Në këtë mënyrë do të vërtetohet 
plotësisht nëse ai ka dhënë urdhra ose ka vepruar sipas urdhrave që në atë mënyrë 
të veprojë ndaj popullatës civile, në rastin konkret ndaj të dëmtuarve.
 
Rigjykimi
Shqyrtimi kryesor i rigjykimit është hapur në datën 24 qershor të vitit 2020 para 
trupit gjykues në të njëjtën përbërje, i cili ka vendosur në gjykimin e parë të 
shkallës së parë. 

Shqyrtimi është hapur me leximin e dispozitivit të ndryshuar të aktakuzës së da-
tës 19 tetor të vitit 2016 në përputhje me vërejtjet e Gjykatës së Apelit në lidhje me 
aktgjykimin e datës 26 nëntor të vitit 2019. 

Sipas saj: 
- i akuzuari gjatë kohës së lu%ës në Kosovë, në datën 26 qershor të vitit 1998, rreth 
orës 23:00 në fshatin Duhël/Dulje, në cilësinë e pjesëtarit të UÇK-së, në uniformë 
dhe i armatosur me armë të gjatë, së bashku edhe me pesë (5) ose gjashtë (6) perso-
na të paidenti"kuar, të armatosur dhe të maskuar të UÇK-së, ka shkuar te shtëpia 
e Haxhi Përteshit, për të cilin ai dhe grupi i tij kanë dyshuar se ka bashkëpunuar 
me forcat serbe. Kur kanë shkuar te shtëpia, e kanë thirrë viktimën me emër. Është 
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përgjigjur djali i tij, dëshmitari Agron Përteshi. Grupi ka kërkuar të takohet me 
viktimën, i cili në atë moment ka qenë në brendi të shtëpisë. Pasi që e ka informuar 
djali i tij se dikush po e kërkonte, viktima ka dalë në oborr dhe në pyetjen e të aku-
zuarit se a është ai Haxhiu, viktima e kë vërtetuar këtë. Pas një bisede të shkurtër, i 
akuzuari i ka thënë: „Eja me ne për shkak të një bisede më të gjatë me ty.“ Haxhiu 
është përgjigjur: „Po, vetëm sa t’i marrë cigaret“, kur edhe i akuzuari i është përg-
jigjur: „Eja, ne i kemi të gjitha.“ Kur së bashku me viktimën kanë dalë nga oborri, 
pjesëtarët e UÇK-së e kanë kapur viktimën për dore duke e vazhduar rrugën në 
këmbë në drejtim të vendbanimit Çatanëve, prej nga me automjet kanë vazhduar 
në drejtim fshatit Grajçevc/Graj+evce. Pas disa ditësh, gjatë të cilave viktima është 
mbajtur e mbyllur në një vend të pavërtetuar, trupi i pajetë i Haxhi Përteshit në 
datën 1 korrik të vitit 1998 është gjetur pranë rrugës në qendër të fshatit Duhël/
Dulje. Për këto arsye, veprimet e të akuzuarit janë kuali"kuar si krim i lu*ës kundër 
popullatës civile nga neni 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së si dhe në lidhje 
me nenin 3 (1a) të Konventës së Katërtë të Gjenevës të vitit 1949. 

I akuzuari Remzi Shala, lidhur aktakuzën e ndryshuar, është deklaruar se nuk 
është fajtor. Ka lu%uar për vendin e tij. Gjatë seancës së parë të trupit gjykues në 
kuadër të procedurës së përsëritur ai ka qenë për një kohë të shkurtë i larguar nga 
salla e gjykimit për shkak të sjelljes së pahijshme ndaj të dëmtuarve. 

Seanca, me pajtimin e palëve në procedurë ka vazhduar me (alët hyrëse të palëve 
në procedurë. Prokurori ka qëndruar pranë (alës së tij hyrëse të mëhershme, 
duke i pasur parasysh ndryshimet e aktakuzës. 

Mbrojtësi i të akuzuarit në (alën e tij hyrëse, të parashtruar gjatë gjykimit të parë 
të shkallës së parë, ka thënë se prokurori, as me dispozitivin e ndryshuar nuk ia 
ka dalë të largojë paqartësitë, të cilat kanë të bëjnë me rrethanat nëse i akuzuari 
ka dhënë urdhra ose i ka kryer ato. 

Gjatë seancës së parë të gjykatës, në kuadër të rigjykimit është diskutuar mbi provat, 
të cilat gjatë rigjykimit do të duhej të paraqiteshin, në mënyrë që të respektohen 
rekomandimet e aktgjykimit të Gjykatës Supreme të Kosovës. 
 
Prokurori ka propozuar që gjatë procedurës së përsëritur, nëse palët e tjera pajtohen, 
të lexohen të gjitha provat e paraqitura gjatë gjykimit të parë të shkallës së parë si 
dhe të gjitha procesverbalet zyrtare të shqyrtimit kryesor. Ai, po ashtu, ka thënë se 
i mbështetë edhe propozimet eventuale të palëve në procedurë. 
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Përfaqësuesi i palës së dëmtuar e ka përkrahur qëndrimin e prokurorit dhe ka shtuar 
se gjatë rigjykimit do të duhej të respektohen udhëzimet nga aktgjykimi i Gjykatës 
Supreme, të vërtetohen veprimet e paligjshme të të akuzuarit si edhe fakti nëse ka 
dhënë ose i ka kryer urdhrat. Ai e ka propozuar dëgjimin e disa dëshmitarëve, po-
saçërisht atyre okular, si dhe dëshmitarëve për të cilët gjatë procedurës do të para-
qitej nevoja. 

Mbrojtësi i të akuzuarit, midis dëshmitarëve të cekur, e ka propozuar edhe siguri-
min e provave të caktuara materiale, siç është prova mbi organizimin hierarkik të 
UÇK-së, si dhe mbi zinxhirin komandues të zonës nga periudha kritike. Me këtë 
do të vërtetohej nëse i akuzuari ka pasur farë roli komandues dhe pozitë ose ka 
qenë ushtar i thjeshtë. Kështu do të vërtetohej se kush kanë qenë bashkëkryerësit. 

Pas seancës së parë të trupit gjykues, mbrojtësi i deriatëhershëm e ka lajmëruar 
gjykatën se i akuzuari e ka tërhequr autorizimin mbi përfaqësimin e mëtejmë nga 
ana e avokatit Bullakaj. I akuzuari ka ngulur këmbë në mbrojtjen sipas detyrës zyr-
tare. Deri në seancën e radhës së trupit gjykues nga ana e gjykatës janë angazhuar 
disa avokatë të Degës Regjionale të Odës së Avokatëve të Kosovës nga Prizreni, të 
cilët nuk kanë pranuar për ta mbrojtur të akuzuarin gjatë procedurës së përsëritur. 

Gjatë shqyrtimit kryesor, i cili është zhvilluar deri në fund të vitit raportues, janë 
shtyrë disa seanca të gjykatës për shkak të mungesës së avokatit për të përfaqësu-
ar të akuzuarin ose për shkak të nevojës së mbrojtësit për njohjen me shkresat e 
lëndës. Deri në fund të vitit raportues, shqyrtimi kryesor i ka mbajtur njëmbëdh-
jetë (11) ditë në seanca gjyqësore, gjatë të cilave janë dëgjuar pesë (5) dëshmitarë 
[një (1) me propozim të të autorizuarit të palës së dëmtuar dhe katër (4) sipas 
detyrës zyrtare]. 

Shqyrtimi kryesor ka qenë i hapur për publikun, por prania e publikut ka qenë 
e ku"zuar për shkak të rrethanave të krijuara me pandeminë e virusit Covid-19. 
Pandemia ka pasur ndikim edhe në punën e trupit gjykyes, sepse tri (3) seanca 
të plani"kuara për muajin dhjetor të vitit 2020 kanë qenë shtyrë për shkak të in-
fektimit me virus të disa pjesëmarrësve në procedurë. 

Gjetjet e FDHK
Me heqjen e vendimeve të gjykatave më të ulëta lidhur me mjetin e jashtëzakons-
hëm juridik në lëndën Prokurori kundër Remzi Shalës, Gjykata Supreme e Koso-
vës procedurën penale të përfunduar në mënyrë të plotfuqishme e ka kthyer në 
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rigjykim në gjykatën e shkallës së parë. Gjykata Supreme e Kosovës e ka obliguar 
gjykatën e shkallës së parë që gjatë procedurës së përsëritur të vërtetojë dhe të elimi-
nojë paqartësitë rreth zhvillimit të vet ngjarjes në mbrëmjen kritike, përkatësisht që 
ta vërtetojë mënyrën dhe formën e veprimit të të akuzuarit si dhe të konstatojë nëse 
i akuzuari në mbrëmjen kritike në mënyrë të pavarur ka dhënë ose ka kryer urdhra 
për veprimet kundër personave civilë, që e përbëjnë karakteristikën themelore të 
veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile nga neni 142 i LP të RSFJ-së. 

Gjatë analizës së kësaj lënde, FDHK i ka pas në shikim procesverbalet zyrtare nga 
shqyrtimi kryesor i parë i shkallës së parë, veçanërisht në deklaratat e dëshmitarit 
okular – djalit të viktimës, i cili në mbrëmjen kritike ka qenë i pranishëm në obor-
rin familjar kur babai i tij është marrë nga grupi i pjesëtarëve të UÇK-së, në mesin 
e të cilëve ai e ka njohur të akuzuarin. Në bazë të deklaratës së këtij dëshmitari, i 
akuzuari është i vetmi i cili në emër të grupit në mbrëmjen kritike ka komunikuar 
me familjen dhe me viktimën, tash të ndjerin Haxhi Përteshin, i cili me atë rast 
është parë për herë të fundit nga anëtarët e familjes së tij. 

Cilat veprime të të akuzuarit gjatë mbrëmjes kritike janë provuar gjatë procedurës 
së shkallës së parë? Ai me atë rast ka ardhur deri te oborri i shtëpisë së viktimës 
edhe me pesë (5) ose gjashtë (6) pjesëtarë të UÇK-së që ta detyrojnë viktimën që 
të lëviz pas tyre, duke mos shpjeguar se ku po e dërgojnë si dhe as sa gjatë ai do 
të mungojë në shtëpinë e tij. Nuk i ka lejuar viktimës të kthehet në shtëpi për të 
marrë cigaret. Sipas deklaratës së dëshmitarit/dëmtuarit, i akuzuari vetëm i ka 
thënë viktimës që të lëviz pas tyre për një bisedë më të gjatë. Në bazë të kësaj, së 
paku mund të konstatohet në mënyrë të pakontestueshme se, nëse i akuzuari nuk 
e ka sjellë vet vendimin që viktimën ta merr nga shtëpia me qëllim të marrjes në 
pyetje, atëherë ai ka qenë i caktuar dhe atij i është urdhëruar që ta bëjë këtë nga 
dikush i cili ka pasur gradë më të lartë pranë UÇK-së se sa i akuzuari. 

Gjykata e shkallës së parë dhe ajo e shkallës së dytë nuk janë marrë me atë nëse i 
akuzuari ka vepruar në këtë rast kokë në vete dhe sipas vet iniciativës së tij ose si-
pas urdhërit të ndonjë eprori më të lartë, duke gjetur në mënyrë të drejtë se vepra 
penale ekziston në mënyrë të pakontestueshme edhe në rastin e parë. Sikur sipas 
cilitdo rast para gjykatës së instancës së parë dhe të dytë të provohej varianti i dytë 
(sipas të cilit i akuzuari ka vepruar sipas urdhrit), faji i tij në asnjë rast nuk do të 
ishte i kontestueshëm si dhe as më i vogël, por rrethi i njerëzve përgjegjës do të 
zgjerohej edhe në ata, të cilët e kanë dhënë atë urdhër. 
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Edhe pse mënyra e privimit nga liria dhe marrja e viktimës nuk është e qartë, 
si dhe as nuk është përdorur dhuna, e pakta deri sa ka qenë në oborrin familjar 
të Përteshit, është e pakontestueshme se ka qenë (ala për privim të imponuar të 
lirisë, marrje dhe detyrim, sepse këtë akt nuk e kanë kryer civilët e armatosur dhe 
të pakontrolluar, por pjesëtarët e ushtrisë në gjysmë të natës, dhe atë nga ushtria 
e cila gëzonte renome të lartë në mesin e popullatës civile shqiptare dhe ushtarët 
e së cilës kanë vepruar si grup i organizuar, i cili e ka një qëllim të qartë dhe para-
prakisht të dakorduar, pavarësisht prej asaj nëse ka qenë i urdhëruar nga ndonjë 
instancë më e lartë ose krye në vete të imponuar nga ana e të akuzuarit. Përteshi, 
si dhe askush tjetër nga anëtarët e familjes së tij, nuk kanë mundur për ta refuzuar 
këtë qëllim, sepse pas tij nuk ka qëndruar një %esë e zakonshme për bisedë, por 
një grup i organizuar i pjesëtarëve të UÇK-së, me çka me gjasë është dëshiruar që 
viktima të dekurajohet nga refuzimi eventual që të lëviz pas tyre ose madje nga 
rezistenca. Viktima është dashur të lëviz pas tyre atëherë kur kjo i është thënë atij 
– nuk ka qenë (ala për refuzim, sepse në oborr kanë qenë pesë ose gjashtë ushtarë 
të armatosur, të cilët kanë qenë aty që të sigurohet që urdhri të jetë i ekzekutuar 
me anë të detyrimit të viktimës për t’u sjellë sipas (alëve të të akuzuarit. 

FDHK gjen se Gjykata Supreme e Kosovës në këtë lëndë nuk ka pasur nevojë për ta 
prishur aktgjykimin e plotfuqishëm të Departamentit për Krime të Rënda të Gjyka-
tës #emelore në Prizren. Vërtetimi i rrethanave nëse i akuzuari në lidhje me privi-
min nga liria dhe marrjen e viktimës ka vepruar sipas urdhrit të dikujt e çon tërë pro-
cedurën penale në binar të verbër, sepse mund të vërtetohet vetëm në dy mënyra: me 
dëshminë, me pak gjasa, dhe me pranimin e të akuzuarit (i cili nuk është i obliguar 
që ta fajësojë veten si dhe as që veten e tij ta ekspozojë ndaj ndjekjes penale) ose, me 
pak gjasë, me pranimin e personit, i cili të akuzuarit eventualisht i ka dhënë urdhër 
për ta burgosur dhe për ta çuar në një vend të panjohur Përteshin (me çka ky person 
me dëshminë eventuale do ta sillte vetveten në pozitë që të jetë penalisht i ndjekur). 

Me vendim të Gjykatës Supreme që të hetohen rrethanat mbi atë se kush qëndron 
pas vendimit që Përteshi të burgoset dhe të merret dhe që për shkak të kësaj e tërë 
procedura penale të kthehet në "llim, një lëndë e zgjidhur me sukses për veprën 
penale krim i lu*ës është kthyer në "llim. Edhe pse në mënyrë të pakontestuesh-
me e provuar, përgjegjësia e të akuzuarit, por edhe dënimi për veprën e tij, si dhe 
drejtësia për familjen Përteshi shtyhen për më tutje, me gjithë shanset shumë të 
vogla ose pothuajse të paqena fare që ndonjëherë të vërtetohet nëse dhe, nëse po, 
kush e ka sjellë vendimin që Përteshi të burgoset dhe të dërgohet në vendin prej 
nga i gjallë nuk është kthyer kurrë. 
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Në cilindo drejtim që procedura e përsëritur penale të zhvillohet në lëndën 
Prokurori kundër Remzi Shalës, para gjykatës do të jetë e pamundur për të ndry-
shuar gjetjet se i akuzuari Shala ka qenë personi i cili e ka udhëhequr gjithë ope-
racionin në vendin e ngjarjes, ka komunikuar me familjen dhe me viktimën, i ka 
dhënë urdhër viktimës që të niset me grupin e ushtarëve (në formë të %esës, e cila 
nuk ka mundur të refuzohet), ia ka bërë me dije viktimës se prej tash është nën 
kompetencën ushtarake (duke refuzuar që t’i lejojë viktimës të kthehet në shtëpi 
për t’i marrë cigaret), si dhe i ka udhëzuar paraprakisht bashkëkryerësit e tij me 
operacionin kundër Përteshit, i cili ka qenë civil dhe i mbrojtur me dispozitat 
e nenit 142 të LP të RSFJ-së dhe me Konventat e Gjenevës (askush nga grupi i 
ushtarëve nuk e ka kundërshtuar largimin e Përteshit, përkundrazi, - duke e mar-
rë viktimën, me vrazhdësi e kanë kapur për fundi krahëve). 

Neni 142 i LP të RSFJ-së:
„Mënyra e kryerjes së krimit të lu%ës përbëhet nga urdhëri për kryerjen e vepri-
meve të ndaluara ose në kryerjen e veprimeve të tilla […] Nga ana tjetër, duhet 
të merret parasysh se për ekzistimin e veprës penale, është e nevojshme që ajo të 
bëhet me anë të shkeljes së rregullave të së drejtës ndërkombëtare humanitare, të 
cilat i obligojnë pjesëmarrësit aktiv në lu%ë, në kon!iktin e armatosur përkatësi-
sht në okupimin me lu%ë.”[66] 

[66]  Komentari i LP të RSFJ-së, botim i Savremena administracija, 1986, faqe 501, pasusi dy 
(2) dhe pesë (5). 
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1.4. Procedura ankimore

1.4.1. Lënda: Prokurori kundër Darko Tasiqit

Kolegji ankimor i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit, me të cilin ka krye-
suar gjyqtari Kreshnik Radoniqi[67], në lëndën Prokurori kundër Darko Tasiqit, duke 
vepruar në lidhje me ankesën e mbrojtësve të të akuzuarit, avokatëve nga Mitrovica, 
Ljubomir Pantoviqit dhe Dejan Vasiqit në aktgjykimin e Departamentit për Krime 
të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren (PKR.nr.35/18) të datës 22 qershor të 
vitit 2020, në datën 30 nëntor të vitit 2020 e ka sjellë aktgjykimin (APS.nr.37/2020), 
me të cilin pjesërisht e ka miratuar ankesën e mbrojtësve dhe e ka ndryshuar akt-
gjykimin e cekur të Gjykatës #emelore në pikëpamje të kuali"kimit juridik dhe të 
vendimit mbi dënimin. 

Gjykata e ka shpallur fajtor Tasiqin për arsye se: 
 - Midis datës 25 dhe 26 mars të vitit 1999 në vendbanimin “H...”[68], komuna e 
Prizrenit, në cilësinë e rezervistit të forcave policore të Republikës Federale të 
Jugosllavisë (MPB) ose të pjesëtarit të forcave paramilitare serbe, identiteti i të 
cilëve nuk dihet, në bashkëkryerje, ka marrë pjesë në kon"skimin, në plaçkitjen 
(vjedhjen e automobilave, makinerisë bujqësore, pajisjeve shtëpiake), si dhe në 
shkatërrimin e kundërligjshëm dhe të qëllimshëm të pronës në përmasa të mëd-
ha (djegien e shtëpive), e cila i ka takuar K.H. dhe anëtarëve të tjerë të familjes 
H, në veprimet të cilat përmbajnë elemente të veprës penale të plaçkitjes dhe të 
shkatërrimit të qëllimshëm (e kjo nuk ka qenë e arsyetuar me nevojat ushtarake), 
si dhe në sulmet e rënda dhe të egra ndaj dinjitetit njerëzor; 

- Në të njëjtën cilësi, midis datës 26 dhe 27 mars të vitit 1999, në rrethinën e fshatit 
[...][69], komuna e Prizrenit/Prizren, në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të for-

[67]  Anëtarët e kolegjit ankimor, gjyqtarët, Burim Ademi dhe Millan Bigoviq.
[68]  FDHK i përmbahet mënyrës së të cekurit të emrave të vendbanimeve si në dispozitivin e 

aktgjykimit të Gjykatës së Apelit. 
[69]  Ibid.

!.".
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cave policore, ka marrë pjesë ose ka qenë i përfshirë në përdhosjen e kufomave të 
një numri të panjohur të personave të paidenti"kuar, në atë mënyrë që i ka djegur 
dhe/ose është përpjekur për t’i shkatërruar, duke i hedhur në lumin Drin/Drim, 
gjë që përbënë sulm të rëndë dhe/ose të egër në dinjitetin personal dhe njerëzor.

Sipas gjykatës, i akuzuari, me anë të veprimeve të cekura në bashkëkryerje e ka 
kryer veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile nga neni 142, në lidhje 
me nenin 22 të LP të RSFJ-së (1976), si dhe në lidhje me nenin e përbashkët 3 
(c) të Konventave të Gjenevës të datës 12 gusht të vitit 1949, nenet 4(2) (a) dhe 
(g), 8, 3(c) dhe 13 të Protokollit të Dytë Shtesë të Konventave të Gjenevës të datës 
8 qershor të vitit 1977. Të akuzuarit Tasiq i është shqiptuar dënimi me burgosje 
në kohëzgjatje prej njëmbëdhjetë (11) vitesh, në të cilin i është llogaritur koha e 
kaluar në paraburgim, nga data 22 nëntor e vitit 2017. 

Rrjedha e procedurës penale[70] 
Procedura penale lidhur me krimet masive, siç është vrasja e mbi njëqind (100) 
burrave, plagosja e shumë prej tyre, djegia e shtëpive, kon"skimi i të hollave dhe 
gjërave me vlerë si dhe i dokumentacionit personal të banorëve të fshatit Krushë 
e Vogël/Mala Kru&a, komuna e Prizrenit, të kryera gjatë kon!iktit të armatosur në 
Kosovë në periudhën midis datës 25 dhe 27 mars të vitit 1999, është nisur me ven-
dimet mbi hapjen e hetimeve kundër pesëdhjetë e pesë (55) të dyshuarve, të cilat i 
ka sjellë prokurori ndërkombëtar i Zyrës së PSRK[71] në datën 31 maj të vitit 2012. 

Hetimet janë hapur edhe kundër dyzet e tetë (48) të dyshuarve[72] për shkak të ek-
zistimit të dyshimit të bazuar se në datën 25 dhe 26 mars të vitit 1999, në cilësinë e 
rezervistit të forcave policore të MPB-së së Republikës Federale të Jugosllavisë[73] 
ose forcave paramilitare si dhe në bashkëkryerje me kryerës të tjerë të panjohur, 
kanë marrë pjesë në kon"skimin e të hollave, në plaçkitjen e automobilave dhe 
të makinerisë së bujqësisë, në djegien e shtëpive, si dhe në shkatërrimin e pronës 
në përmasa të mëdha, e cila nuk ka qenë e arsyetuar me nevojat ushtarake. For-

[70]  Në kuadër të kësaj analize do të paraqitet pjesa e shqyrtimit kryesor, e cila para trupit 
gjykues është zhvilluar në periudhën e raportimit, me një përqendrim të shkurtë në pjesën 
e procedurës penale, që është zhvilluar në vitet e kaluara, dhe e cila është prezantuar në 
raportet vjetore të FDHK për vitet 2017, 2018 dhe 2019. Ato mund të gjenden në faqen 
zyrtare të internetit të FDH Kosovë: http://www.hlc-kosovo.org/. 

[71]  Prokurori ndërkombëtar i Zyrës së PSRK, Cezary Michalczuk.
[72]  Në mesin e të cilëve ka qenë edhe i akuzuari Tasiq.
[73]  Ministria e Punëve të Brendshme e Republikës Federative të Jugosllavisë. 
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cat serbe në të njëjtën ditë i kanë ndarë gratë dhe fëmijët nga burrat dhe i kanë 
detyruar që në këmbë të nisen për në Shqipëri. 

Për shkak të mungesës së të akuzuarve, hetimet lidhur me vendimin e cekur janë 
ndërprerë disa herë e pastaj, me qëllim të realizimit të veprimeve të caktuara, 
prapë janë hapur e pastaj janë ndërprerë sërish me qëllim që të mos tejkalohen 
afatet ligjore të parapara për zhvillimin e hetimeve. 

Një nga të dyshuarit për kryerjen e veprimeve të cekura ka qenë Darko Tasiqi. 
Për shkak të ekzistimit të dyshimit të bazuar se në cilësinë e rezervistit të forcave 
policore (MPB) ka marrë pjesë në këto krime, ai është privuar nga liria në datën 
22 nëntor të vitit 2017 në kalimin ku"tar në Bërnjak/Brnjak, komuna e Zubin 
Potokut/Zubin Potok. Në të njëjtën ditë është sjellë vendimi mbi hapjen e sëris-
hme të hetimeve kundër tij, si dhe vendimi mbi mbajtjen e tij dyzet e tetë (48) në 
polici. Të nesërmen, me vendim të gjyqtarit të procedurës paraprake të Gjykatës 
#emelore në Prizren, atij i është caktuar masa e paraburgimit njëmujor[74]. Pas 
hetimeve të kryera, është ngritur aktakuza. 

Aktakuza 
Zyra e PSRK (prokurori ndërkombëtar, Paul Flynn) në datën 26 prill të vitit 2018 e 
ka ngritur aktakuzën (PPS .nr. 149/09), me të cilën të akuzuarit Tasiq i është vënë në 
barrë kryerja e veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile[75] sipas dy pikave:
- Se midis datës 25 dhe 26 mars të vitit 1999 në fshatin Krushë e Vogël/Mala Kru&a, 
komuna e Prizrenit, në vendbanimin e njohur si lagjja „Hajdari”, në cilësinë e rezer-
vistit të forcave policore të Republikës Federale të Jugosllavisë ose pjesëtarit të forcave 
paramilitare serbe si edhe se në bashkëkryerje me kryerës të tjerë, pjesëtarë të forcave 
të cekura identiteti i të cilave nuk është vërtetuar, ka qenë i përfshirë në kon"ski-
min dhe plaçkitjen e pronës, por edhe në shkatërrimin e kundërligjshëm e arbitrar 
të pronës në përmasa të mëdha (djegia e shtëpive), që nuk ka qenë e arsyetuar me 
nevojat ushtarake, gjë që ka pasur pasoja të rënda për banorët e kombësisë shqiptare; 

[74]  Sipas vendimeve të gjyqtarit të procedurës paraprake ose kryetarit të trupit gjykues, që 
janë kon"rmuar me vendimet e Gjykatës së Apelit, i akuzuari gjatë kohës së zhvillimit të 
procedurës penale është gjendur në paraburgim. 

[75]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142, në lidhje me nenin 22 të LP të RSFJ-së, po 
ashtu e dënueshme me nenin 152, paragra" 2.2, në lidhje me nenin 31 të KPRK, për shkak 
të shkeljes së nenit të përbashkët 3 (c) të Konventave të Gjenevës (të datës 12 gusht të vitit 
1949), si dhe nenit 4, paragra" 2, pikat (e) dhe (g) dhe pikat 13 të Protokollit të Dytë Shtesë 
të Konventave të Gjenevës (të datës 8 qershor të vitit 1977). 
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- Se në cilësinë e njëjtë, midis datës 26 dhe 27 mars të vitit 1999, në rrethinën e 
fshatit Krushë e Vogël/Mala Kru&a, në bashkëkryerje me pjesëtarë të tjerë të for-
cave policore, ka marrë pjesë ose ka qenë i përfshirë në përdhosjen e kufomave 
të një numri të paidenti"kuar të personave, në atë mënyrë që i ka djegur dhe/ose 
është përpjekur për t’i shkatërruar duke i hedhur në lumin Drin/Drim, në afërsi 
të fshatit. 

Shqyrtimi kryesor 
Shqyrtimi kryesor para trupit gjykues, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Artan Sejra-
ni[76], është hapur pas procedursës së vlerësimit të aktakuzës, në datën 13 shtator të 
vitit 2018 dhe ka zgjatur deri në shpalljen e aktgjykimit në datën 22 qershor të vitit 
2020. Trupi gjykues është takuar në seanca gjyqësore njëzet e katër (24) ditë [tetë (8) 
ditë gjatë vitit 2018, dhjetë (10) gjatë vitit 2019 dhe gjashtë (6) ditë gjatë vitit 2020]. 
Gjatë shqyrtimit janë dëgjuar gjashtëmbëdhjetë (16) dëshmitarë të propozuar nga 
ana e prokurorisë. Po ashtu, me propozim të prokurorisë janë lexuar edhe deklara-
tat e tre (3) dëshmitarëve[77] nga fazat e mëhershme të procedurës penale. I akuzuari 
dhe mbrojtja e tij nuk kanë propozuar dëshmitarë të alibisë. 

Një pjesë e shqyrtimit kryesor, e cila është mbajtur gjatë vitit 2020, ka vazhduar 
në vitin raportues në datën 15 janar me paraqitjen e provave materiale, në me-
sin e të cilave ka pasur edhe prova të siguruara me anë të bashkëpunimit juridik 
ndërkombëtar me Tribunalin Penal Ndërkombëtarë për ish Jugosllavinë (TPNJ), 
si dhe prova nga lëndët të cilat janë zhvilluar para kësaj gjykate (Prokurori kundër 
Millan Millutinoviqit dhe të tjerëve, Prokurori kundër Vllastimir Gjorgjeviqit). Në 
seancën në vazhdim të gjykatës, të mbajtur në datën 7 shkurt të vitit 2020, është 
dëgjuar dëshmitari i shumëpritur, gazetari John Sweeney[78]. Pas kësaj ka pasuar 
pauza tremujore për shkak të pandemisë së virusit Covid-19, e cila ka kushtëzuar 
që shqyrtimi të nis nga "llimi. Është lexuar aktakuza, lidhur me të cilën i akuzuari e 
ka përsëritur se nuk është fajtor. Palët në procedurë kanë qëndruar pranë (alëve të 
tyre hyrëse. Me pajtimin e palëve është sjellë vendimi që deklaratat e dëshmitarëve 
të dëgjuar në fazat e deriatëhershme, si dhe provat materiale, ta lexojnë procesver-

[76]  Anëtarët e trupit gjykues, gjyqtarët Ajser Skenderi dhe Xheladin Osmani.
[77]  Në pajtim me nenin 338, paragra" 1, pika 1.1 e KPPRK, në shqyrtimin kryesor do të 

lexohen deklaratat nga fazat e mëhershme të procedurës penale nëse „personat e marrë në 
pyetje kanë vdekur, janë sëmurë ose çrregulluar shpirtërisht ose nuk mund të gjenden ose 
nëse ardhja e tyre para gjykatës është e pamundur ose dukshëm e vështirësuar për shkak të 
pleqërisë, sëmundjes ose për shkak të arsyeve të tjera të rëndësishme“. 

[78]  Me qëllim të dëgjimit të këtij dëshmitari janë shtyer disa seanca të shqyrtimit kryesor. 
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balin. I akuzuari nuk ka dashur të dëshmojë para trupit gjykues – është mbrojtur në 
heshtje. Palët në procedurë i kanë sjellë argumentet e tyre përfundimtare. 

Fjala përfundimtare e prokurorit
Prokurorja e Zyrës së PSRK, Drita Hajdari, në (alën e saj përfundimtare ka qënd-
ruar në gjithçka pranë aktakuzës së datës 26 prill të vitit 2018. Sipas pretendimeve 
të saj, me provat e paraqitura gjatë shqyrtimit kryesor, është vërtetuar gjendja fa-
ktike e përshkruar në aktakuzë sipas pikave 1 dhe 2, që kanë të bëjnë me ngjarjet 
gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë dhe bombardimeve të NATO-s, 
që ka "lluar në datën 24 mars të vitit 1999. Forcat e armatosura të policisë dhe 
të ushtrisë serbe e kanë shfrytëzuar bombardimin për kryerjen e veprave penale 
ndaj popullatës civile, për vrasje, dëbime, djegie të shtëpive, plaçkitje të pronës 
së civilëve si dhe për përdhosjen e trupave të të vrarëve me qëllim të fshehjes së 
krimit. Me qëllim që t’i realizojnë qëllimet e veta, forcat policore dhe ushtarake 
e kanë shfrytëzuar edhe popullatën lokale serbe për kryerjen e krimeve kundër 
fqinjëve të tyre shqiptar në fshatin Krushë e Vogël/Mala Kru&a, komuna e Prizre-
nit. Para kon!iktit të armatosur në këtë fshat kanë jetuar në harmoni shqiptarët, 
serbët dhe romët. 

Prokurorja e ka theksuar se situata në fshat është përkeqësuar me "llimin e bom-
bardimeve. Në datën 25 mars të vitit 1999 në orët e hershme të mëngjesit, fshati 
Krushë e Vogël/Mala Kru&a është rrethuar me tanket e forcave ushtarake, poli-
core dhe paramilitare. Aksioni i forcave të armatosura ka përfshirë granatimin e 
fshatit, djegien e shtëpive, plaçkitjen si dhe vrasjen e burrave, grave dhe fëmijëve, 
të cilët nuk kanë qenë drejtpërdrejtë të përfshirë në lu%ime. Forcat serbe në da-
tën 26 mars të vitit 1999 e kanë paraburgosur popullatën civile të fshatit, duke i 
ndarë burrat nga gratë dhe fëmijët. Burrat i kanë dërguar në shtëpinë e familjes 
Batusha, ku janë vrarë njëqind e tre (103) burra. Në mesin e tyre ka pasur fëm-
ijë nga mosha trembëdhjetë (13) vjeçare dhe persona të vjetër deri në moshën 
shtatëdhjetë e shtatë (77) vjeçare. Me qëllim që t’i largojnë gjurmët e krimit, e 
kanë djegur shtëpinë e familjes Batusha së bashku me kufomat, gjithçka sipas 
skenarit „nuk ka trupa, nuk ka krime“. Gjendja e këtillë faktike është vërtetuar 
në bazë të provave materiale, të cilat janë paraqitur gjatë shqyrtimit kryesor, në 
mesin e të cilave kanë qenë provat dhe informacionet e siguruara nga ana TPNJ, 
që kanë qenë pjesë e lëndës kundër të akuzuarve Millan Millutinoviqit dhe Vl-
lastimir Gjorgjeviqit. Në mesin e provave janë cekur edhe "lmat dokumentar, të 
cilët i ka xhiruar gazetari britanik John Sweeney, raportet e përgatitura nga ana e 
policisë së Kosovës, e cila ka vepruar sipas autorizimeve të prokurorit kompetent, 
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si dhe deklaratat e dëshmitarëve, të cilët kryesisht kanë qenë dëshmitarë okular të 
ngjarjeve e të cilët janë dëgjuar gjatë shqyrtimit ose deklaratat e tyre janë lexuar. 

Prokurorja në (alën e saj përfundimtare i ka elaboruar deklaratat e dëshmitarëve, 
të cilët në deklaratat e tyre kanë dëshmuar mbi këtë ngjarje, posaçërisht mbi 
plaçkitjen dhe djegien e shtëpive nga ana e fqinjëve të tyre, dëbimin nga fshati, 
keqtrajtimin dhe vrasjet. Dëshmitarët gjatë shqyrtimit po ashtu kanë dëshmuar 
edhe për një kamion ngjyrë portokalli, i cili ka hyrë deri në gjysmë të lumit dhe 
prej të cilit në lum janë hedhur trupat e pajetë. Kamioni pas kësaj është djegur. Ata 
kanë vërtetuar se në këto veprime ka marrë pjesë i akuzuari Tasiq me disa anëtarë 
të caktuar të familjes së tij, si edhe me disa persona të tjerë, për ta të panjohur. 
Dëshmitarët e kanë njohur mirë të akuzuarin, të cilin e kanë parë pranë lumit. Ata 
nuk kanë pasur problem për ta identi"kuar atë – menjëherë para ngjarjes e kanë 
parë edhe në uniformë policore dhe të armatosur. Ai, po ashtu, ka qenë në listën 
e rojës së fshatit dhe me ndërgjegje ka vepruar në kuadër të një sulmi më të gjerë 
sistematik të forcave të armatosura ushtarake, policisë dhe paramilitarëve kundër 
popullatës civile shqiptare. 

Prokurorja, në fund, i ka propozuar gjykatës që të akuzuarin ta shpallë fajtor dhe 
ta dënojë sipas ligjit, si dhe që ta obligojë për kompensimin e dëmit për të dëmt-
uarin K.H. 

Fjala përfundimtare e mbrojtjes së të akuzuarit 
Mbrojtja e të akuzuarit, avokatët nga Mitrovica, Ljubomir Pantoviq dhe Dejan 
Vasiq, e kanë deponuar (alën e tye përfundimtare në gjykatë në formë të shkruar, 
kurse sekuencat kryesore të argumenteve përfundimtare të mbrojtjes para trupit 
gjykues i ka paraqitur avokati Pantoviq. Ai në "llim është përqendruar në dina-
mikën e shqyrtimit kryesor. Ai e ka theksuar se klienti i tyre është privuar nga li-
ria në muajin nëntor të vitit 2017 dhe se me përjashtim të zvarritjeve të arsyetuara 
në "llim të vitit raportues, pauzat midis seancave të trupit gjykues kanë qenë tejet 
të mëdha, edhe pse i akuzuari ka qenë në paraburgim.

Mbrojtja po ashtu e ka theksuar se nuk dëshiron për ta zvogëluar peshën e krimit i 
cili ka ndodhur në fund të muajit mars të vitit 1999, por e ka cekur se klienti e tyre 
nuk ngarkohet për vrasje, edhe pse shumica e dëshmitarëve në dëshmitë e tyre në 
mënyrë të gjerë kanë dëshmuar mbi vrasjet. Në shumicën e rasteve, dëshmitarët 
i kanë tejkaluar kornizat e aktakuzës në të cilën askund nuk ceken vrasjet. Gjatë 
shqyrtimit po ashtu janë propozuar dhe si prova janë paraqitur shumë prova ma-
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teriale, të cilat nuk kanë kurrfarë lidhje me aktakuzën. Gjykatës i është propozuar 
se gjatë marrjes së vendimit të lëvizet në kuadër të aktakuzës. 

Në (alën përfundimtare më tutje ceket se i akuzuari ngarkohet për plaçkitjen e 
përmasave tejet të mëdha, e cila nuk ka qenë e arsyetuar me nevojat ushtarake, 
si dhe me shkatërrimin arbitrar dhe djegien e shtëpive. Prokuroria, si prova për 
pretendimet e saj i ka ofruar deklaratat e dëshmitarëve. Tetë (8) dëshmitarë të 
prokurorisë gjatë shqyrtimit kanë dëshmuar lidhur me këto pretendime. Vetëm 
dy nga këta dëshmitarë e kanë cekur të akuzuarin në deklaratat e tyre të para, të 
cilat ua kanë dhënë policisë pas hapjes së hetimeve. Shumica e dëshmitarëve li-
dhur me pjesëmarrjen e të akuzuarit në veprimet për të cilat ngarkohet ka "lluar 
për të dëshmuar vetëm pas privimit të tij nga liria. 
 
Sipas gjetjeve të mbrojtjes, gjatë shqyrtimit nuk janë vërtetuar pretendimet e akta-
kuzës. Përndryshe, dëshmitarët të cilët e kanë cekur të akuzuarin në deklaratat e 
tyre të para, as nuk kanë sjellë e as nuk i kanë përshkruar veprimet e të akuzuarit 
në ditën kritike. Ata e kanë theksuar se atëherë e kanë parë për një kohë të shkur-
tër, dhe prandaj nuk kanë pasur mundësi për të parë se çka ai konkretisht ka bërë. 

Mbrojtja e ka kundërshtuar edhe përshkrimin e veprës penale, e cila të akuzuarit 
i është vënë në barrë sipas pikës së parë, përkatësisht pretendimin se ka marrë 
pjesë në vjedhjen e përmasave të mëdha. Sipas mbrojtjes, në bazë të provave të 
paraqitura, përkatësisht asaj që pas kon!iktit të armatosur është gjetur në oborrin 
e të akuzuarit, në asnjë rast nuk bëhet (alë për përmasa të mëdha. 

Në lidhje me pikën 2 të aktakuzës (përdhosja dhe veprimi çnjerëzor me trupat e 
personave të vrarë), dëshmitarët e prokurorisë të dëgjuar gjatë shqyrtimit kanë 
dhënë përshkrime të ndryshme, ngjashëm si edhe me pikën 1 të aktakuzës. Ata, 
të akuzuarin, kryesisht e kanë cekur si kryerës gjatë dëshmisë para prokurorit, 
pas privimit të tij nga liria. Ata edhe në shqyrtimin kryesor e kanë përsëritur se 
krahas personave për të cilët më herët kanë dëshmuar se i kanë parë pranë kamio-
nit deri sa ka qenë pranë lumit, e kanë parë edhe të akuzuarin si edhe se në ditën 
kritike e kanë parë edhe se si ka dalë nga kamioni me kufoma dhe se si më vonë 
me anë të traktorit e ka shtyrë kamionin në lumë në mënyrë që ai të fundosej. 

Mbrojtja në lidhje me dëshmitë e sjella të dëshmitarëve e ka theksuar se ato në ra-
stin konkret janë jo bindëse përkatësisht se nuk ka qenë e mundur që dëshmitarët 
të njohin dike në largësi prej 200–300 metra. Sipas mbrojtjes, këtë mëdyshje e pa-
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kta deri diku ka mundur për t’u hequr sikur gjykata ta kishte pranuar propozimin 
e mbrojtjes që të dilet në vendin e ngjarjes.

Mbrojtja në (alën e saj përfundimtare i ka analizuar edhe provat e tjera të para-
qitura dhe të pranuara, siç është notesi me emrat e serbëve nga Krusha e Vogël/
Male Kru&a, i cili ka pasur të bëjë me rojat, të cilat banorët e fshatit i kanë organi-
zuar natën pas vrasjes së disa serbëve të fshatit, e me qëllim të sigurisë personale. 

Mbrojtja e ka kundërshtuar vlerën provuese të "lmave dokumentar të gazetarit 
britanik Sweeney dhe dëshmitë e tij tronditëse, në të cilat ceken emrat e 25 deri 
30 serbëve, por jo edhe emri i të akuzuarit. 
 
Mbrojtja është përqendruar edhe në kuali"kimin juridik të pikës 2 të aktakuzës. Si-
pas mbrojtjes, neni 142 i LP të RSFJ-së nuk e parasheh sjelljen çnjerëzore me vikti-
mat. Protokolli i Dytë Shtesë i Konventave të Gjenevës e ndalon sjelljen çnjerëzore. 
Me nenin 22 të Kushtetutës së Kosovës janë të cekura konventat ndërkombëtare, të 
cilat drejtpërdrejtë zbatohen në Kosovë, në mesin e të cilave nuk gjenden Konventat 
e Gjenevës.
 
Sipas mbrojtjes, fajësia e të akuzuarit duhet të provohet jashtë çdo dyshimi të arsye-
shëm. Dyshimet nuk janë hequr pas hetimeve, kurse janë përforcuar pas shqyrtimit 
kryesor. Teoria dhe praktika gjyqësore e urdhërojnë veprimin e kujdesshëm me 
deklaratat e dëshmitarëve si mjete të provave, posaçërisht kur nuk ka prova të tjera, 
siç është rasti në këtë lëndë. Në këtë lëndë nuk është provuar jashtë çdo dyshimi të 
arsyeshëm se i akuzuari i ka kryer veprat penale, me të cilat ngarkohet. Me zbati-
min e nenit 3, paragra" 2 i KPPK gjykata duhet të veprojë në dobi të të akuzuarit. 
Mbrojtja në fund i ka propozuar gjykatës që në bazë të nenit 364, pika 1.3 e KPPK 
të akuzuarin ta lirojë nga akuzat.

Gjatë dhe pas seancave të fundit të trupit gjykues, para shpalljes së aktgjykimit të 
shkallës së parë, një grup i banorëve të Krushës së Vogël/ Mala Kru&a ka prote-
stuar para gjykatës. Ata janë përpjekur për të hyrë në gjykatë, dhe, së këndejmi, 
ka rezultuar deri te një kon!ikt i vogël me policinë. Është sulmuar edhe automjeti, 
me të cilin i akuzuari është transporuar në gjykatë.

Aktgjykimi i shkallës së parë 
Trupi gjykues e ka shpallur aktgjykimin në lëndën Prokurori kundër Darko Tasiqit 
në datën 22 qershor të vitit 2020. I akuzuari Tasiq, me anë të aktgjykimit, është 
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shpallur fajtor për kryerjen e dy (2) veprave penale krim i lu*ës kundër popullatës 
civile sipas veprimeve të përshkruara në aktakuzë. Trupi gjykues me aktgjykim 
ia ka shqiptuar të akuzuarit dënimet individuale sipas pikave të aktakuzës. Për 
veprën penale nën pikën 1, të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burgosje në 
kohëzgjatje prej shtatë (7) vitesh. Për veprën penale nën pikën 2, i është shqiptuar 
dënimi me burgosje në kohëzgjatje prej gjashtëmbëdhjetë (16) vitesh. Të aku-
zuarit, pas dënimeve individuale i është shqiptuar dënimi i përbashkët me bur-
gosje në kohëzgjatje prej njëzet e dy (22) vitesh. Në dënimin e shqiptuar i është 
llogaritur edhe koha e kaluar në paraburgim prej datës 22 nëntor të vitit 2017. I 
akuzuari, me aktgjykim është i obliguar për shpenzimet e procedurës penale në 
lartësi prej dy mijë (2.000) euro.

Në arsyetimin e aktgjykimit gjykata ka thënë se sipas detyrës zyrtare e ka pasur 
parasysh pranueshmërinë e provave dhe se të gjitha provat e deponuara me akta-
kuzë janë siguruar në mënyrën e paraparë me ligj. 

Gjykata e ka theksuar se në bazë të gjendjes faktike të vërtetuar ka gjetur se i aku-
zuari i ka kryer veprat penale me të cilat ngarkohet, posaçërisht në bazë të dekla-
ratave të dëshmitarëve të dëgjuar gjatë shqyrtimit kryesor, të cilat janë analizuar 
në mënyrë të hollësishme. Sipas gjetjeve të gjykatës, dëshmitarët e dëgjuar gjatë 
shqyrtimit kryesor kanë treguar se i akuzuari Tasiq me disa anëtarë të familjes 
së tij i ka plaçkitur shtëpitë e fqinjëve të tij shqiptarë. Të dëmtuarit i kanë gjetur 
shumë gjëra të tyre në shtëpinë e të akuzuarit kur pas kon!iktit të armatosur janë 
kthyer në shtëpi. Dëshmitarët po ashtu kanë vërtetuar se pas dëbimit të tyre nga 
fshati i tyre ata janë strehuar në fshatin Breg Drin/Breg Drini, që ndodhet në anën 
tjetër të lumit Drini/Beli Drim, në kodër, prej nga pamja në fshatin Krushë eVo-
gël/Mala Kru&a dhe në lumë është e mirë. Ata prej atje kanë mundur për të parë 
se çka ka ndodh në fshatin e tyre dhe në lum. Ata, pranë lumit e kanë parë kamio-
nin me ngjyrë portokalli dhe pas tij një automjet tjetër. E kanë parë pas kamionit 
kanë dalë katër burra, në mesin e të cilëve e kanë njohur të akuzuarin, babanë dhe 
vëllanë e tyre. Pastaj kanë parë se si personat e cekur janë përpjekur për ta shtyrë 
kamionin në lumë, në mënyrë që ta bartë lumi. Meqë ata nuk ia kanë dalë kësaj, 
ata janë përpjekur që me anë të eskavatorit „Riko“ ta shtyjnë kamionin sa më thel-
lë në ujë. Pas kësaj e kanë djegur. Sipas deklaratave të dëshmitarëve, kamioni është 
djegur disa ditë. Disa dëshmitarë kanë pohuar se në kamion kanë qenë trupat e 
pajetë, kurse disa edhe se i kanë dëgjuar britmat. Dëshmitarët, para se të dëbohen 
nga fshati, e kanë parë të akuzuarin Tasiq në uniformë dhe të armatosur. 
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Sipas aktgjykimit dhe provave materiale, është vërtetuar se i akuzuari Tasiq ka ve-
pruar në cilësinë e rezervistit të fshatit. Përndryshe, është gjetur regjistri me emra 
të pjesëtarëve të policisë serbe, në të cilin "guron emri i të akuzuarit. Në bazë të 
kësaj, gjykata ka arritur te përfundimi se i akuzuari ka marrë pjesë në mënyrë 
aktive në fshatin e tij si rezervist. Provat materiale janë vërtetuar me anë të dekla-
ratave të dëshmitarëve, të cilët të akuzuarin dhe familjen e tij e kanë njohur mirë 
dhe me të cilët më herët kanë pasur marrëdhënie të mira ndërmjet vete. 

Gjykata, gjatë të vendosurit i ka analizuar edhe pretendimet e mbrojtjes, po-
saçërisht pohimet se vepra penale nën pikën 2 të aktakuzës nuk ka qenë e paraparë 
me ligjin penal, i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, si dhe 
as me konventat ndërkombëtare. Sipas gjetjeve të gjykatës, mungesa e dispozitave 
ligjore dhe e normave juridike, të cilat në mënyrë konkrete e rregullojnë marrëd-
hënien ndaj të vrarëve ose personave të rënë, nuk do të thotë se palët në kon!ikt 
mund të veprojnë në vakuumin juridik dhe në mënyrë çnjerëzore të sillen ndaj 
këtyre viktimave. Ato janë të obliguara të respektojnë dispozitat ndërkombëtare 
humanitare, të cilat e ndalojnë shkeljen e dinjitetit personal, e posaçërisht vepri-
met fyese dhe përulëse, të cilat i rregullon edhe Konventa e IV-të e Gjenevës me 
anë të nenit të përbashkët 3 (1) (c), me të cilin ndalohet sjellja çnjerëzore dhe po-
saçërisht veprimet fyese dhe përulëse. Me anë të së drejtës ndërkombëtare mund 
të plotësohen vakuumet në dispozitat, me të cilat rregullohet çështja e marrëd-
hënieve ndaj viktimave dhe mbetjeve mortore. Konventat e Gjenevës i obligojnë 
palët në kon!ikt që të kenë parasysh personat e rënë dhe të vrarë, pra, se ata kanë 
të drejtë në varrosjen dinjitoze, sipas mundësive në pajtim me ceremonitë fetare 
dhe besimit fetar, të cilit i takojnë. 

Gjykata e ka bazuar vendimin në analizën e secilës provë në mënyrë individuale 
dhe të përbashkët, të cilave ua ka falur besimin dhe i ka vlerësuar si vendimtare 
për këtë vendim. Ajo ka gjetur se në veprimet e të akuzuarit ka elemente të veprës 
penale krim i lu*ës kundër popullatës civile e paraparë dhe e dënueshme me anë 
të nenit 142 të LP të RSFJ-së (1976), në lidhje me nenin 152, paragra" 2, pika 2.2, 
si dhe në lidhje me nenin 31 të KPRK dhe nenin e përbashkët 3 të Konventave të 
Gjenevës (1949) dhe Protokollit të Dytë Shtesë (1977).

Sipas aktgjykimit, gjykata, gjatë marrjes së vendimit mbi dënimin i ka vlerësuar të 
gjitha rrethanat rënduese dhe lehtësuese në pikëpamje të nenit 73 dhe74 të KPRK, 
të cilat ndikojnë në zgjedhjen e llojit dhe në lartësinë e dënimit. Si rrethana rënd-
uese gjykata i ka marrë ato se i akuzuari ka qenë përgjegjës, se veprën penale e 
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ka kryer me paramendim të drejtpërdrejtë, duke vepruar si rezervist i forcave të 
armatosura serbe, se ka qenë i vetëdijshëm për veprimet dhe pasojat e veprimeve 
ë tij, se, së këndejmi, ka dëshiruar që pasojat të rezultojnë, se ka treguar vendo-
smëri në kryerjen e veprës penale si dhe se e ka shfrytëzuar gjendjen e lu%ës. Si 
rrethanë vështirësuese atij i është marrë edhe mënyra e kryerjes së veprës penale. 

Gjykata, si rrethana lehtësuese e ka marrë sjelljen korrekte të të akuzuarit para 
gjykatës, gjendjen e tij pronësore si dhe faktin se ai është i martuar dhe baba i tre 
fëmijëve. 

Gjykata ia ka shqiptuar të akuzuarit dënimin e përbashkët në kohëzgjatje prej 
njëzet e dy (22) viteve, duke konsideruar se me të njëjtin arrihet qëllimi i dënimit, 
se i njëjti i përgjigjet shkallës së përgjegjësisë penale si edhe se do të ndikojë në 
mënyrë preventive në kryerësit potencial. 
 
Ankesa ndaj aktgjykimit të shkallës së parë 
Mbrojtja e të akuzuarit e ka kundërshtuar aktgjykimin e Departamentit për Kri-
me të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren me anë të ankesës së datës 20 
gusht të vitit 2020 dhe atë për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave ligjore 
të procedurës penale, gjendjes faktike gabimisht të konstatuar dhe vendimit mbi 
dënimin dhe shpenzimet. 

Sipas pretendimeve ankimore, aktgjykimi me të cilin i akuzuari Tasiq është shpal-
lur fajtor për kryerjen e veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile të kryer 
në bashkëkryerje, është sjellë krahas shkeljeve thelbësore të dispozitave të proce-
durës penale. Gjykata e shkallës së parë nuk i ka vlerësuar në mënyrë të rregullt 
të gjitha faktet e rastit. Aktgjykimi i shkallës së parë nuk i përmban arsyet mbi 
faktet vendimtare në pikëpamje të fajësisë. Arsyet për vendimin ndëshkues janë 
plotësisht të paqarta në aktgjykim dhe për këtë arsye e bëjnë të pakuptueshëme, 
me këtë, edhe të papranueshëm. Pos të cekurit të rrethanave lehtësuese dhe vës-
htirësuese, aktgjykimi i kundërshtuar nuk përmban arsye në lidhje me zbatimin 
e ligjit tek matja e dënimit. 

Sipas pretendimeve ankimore, gjykata e shkallës së parë nuk i ka shfrytëzuar dhe 
analizuar në mënyrë korrekte deklaratat e dëshmitarëve. Në aktgjykim, në mënyrë 
selektive dhe tendencioze, janë cituar vetëm pjesët e deklaratave të dhëna në sh-
qyrtimin kryesor. Plotësisht janë lënë anash deklaratat të cilat janë dhënë në pro-
cedurën hetimore, kur kanë dëshmuar para prokurorit të EULEX-it. Aso kohe një 
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numër i madh i dëshmitarëve fare nuk e kanë cekur të akuzuarin si pjesëmarrës në 
ngjarjet në Krushë të Vogël/Mala Kru&a. Shumë dëshmitarëve iu është kujtuar ai 
si kryerës vetëm pasi që ai është burgosur. Mbrojtja gjatë shqyrtimit i ka apostro-
fuar këto anomali në deklaratat e dëshmitarëve. Sipas saj, të kujtuarit e mëvons-
hëm i dëshmitarëve i diskuali"kon ata si dëshmitarë kredibilë. Gjykata e shkallës së 
parë në arsyetimin e aktgjykimit nuk ka marrë parasysh pohimet e mbrojtjes, por 
vetëm është thirrur në deklaratat e dëshmitarëve të dhëna në shqyrtimin kryesor, 
besueshmëria e të cilave ka qenë plotësisht e rrëzuar dhe e komprometuar. Gjykata, 
me anë të aktgjykimit nuk e ka plotësuar obligimin e analizës së secilës provë në 
mënyrë individuale dhe në lidhje me provat e tjera dhe, po ashtu as obligimin, që, 
në bazë të provave të këtilla, të nxjerrë përfundimin mbi bazueshmërinë e ekzisti-
mit të fakteve të caktuara.

Mbrojtja, me anë të ankesës, e ka analizuar edhe shkeljen e ligjit penal. Sipas pre-
tendimeve ankimore, aktgjykimi i gjykatës së shkallës së parë nuk është sjellë në 
përputhje me ligjin, i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale, me 
të cilën i akuzuari ngarkohet (LP i RSFJ-së), i cili në të njëjtën kohë është edhe më 
i favorshëm për të akuzuarin, por është bazuar në KPRK, i cili është zbatuar në 
mënyrë retroaktive dhe i cili në pikëpamje të sanksionimit të dënimit është më i 
rreptë. Me ligjin penal të RSFJ-së për veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës 
civile është sanksionuar dënimi me burgosje në kohëzgjatje prej pesë (5) vitesh 
ose dënimi me vdekje. Po ashtu ka qenë i paraparë dënimi me burgosje prej njëzet 
(20) vitesh si zëvendësim për dënimin me vdekje. Dënimi me vdekje është hequr 
me Rregulloren e UNMIK-ut 24/1999 të datës 12 dhjetor të vitit 1999, çka, sipas 
pohimeve të mbrojtjes është hequr edhe zëvendësimi i tij – dënimi me burgosje 
prej njëzetë (20) vitesh, në atë mënyrë që si dënim maksimal për veprën penale 
me të cikën ngarkohet i akuzuari mbetet dënimi me burgosje prej pesëmbëdhjetë 
(15) vitesh. Kjo !et se vendimi mbi dënimin është plotësisht i gabueshëm. 

Me anë të ankesës janë analizuar edhe deklaratat e dëshmitarëve, të cilët kanë dës-
hmuar para gjykatës së shkallës së parë. Ata, sipas mbrojtjes, nuk janë të besue-
shëm dhe nuk kanë forcë provuese dhe cilësi, mbi të cilat do të mund të mbështet-
ej përgjegjësia e të akuzuarit jashtë dyshimit të bazuar, po edhe gjykimi dënues. 

Me anë të ankesës, i është propozuar Gjykatës së Apelit për ta marrë parasysh 
ankesën e mbrojtjes, që aktgjykimin e shkallës së parë ta ndryshojë, të akuzuarin 
Tasiq ta lirojë nga akuzat (sepse nuk është provuar se ka kryer vepër penale, me 
të cilën ngarkohet), ose që aktgjykimin ta heq dhe lëndën ta kthejë në rigjykim. 
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Përgjigjja në ankesën 
Prokurorja nga Zyra e PSRK në përgjigjen e saj në ankesën e mbrojtjes të datës 
1 shtator të vitit 2020 e ka theksuar se ankesa është e pabazë dhe se ajo duhet të 
refuzohet. 

Me anë të përgjigjes janë kundërshtuar pohimet e mbrojtjes se gjendja faktike 
është e paplotë, se deklaratat e dëshmitarëve, të cilët janë dëgjuar gjatë shqyrti-
mit, nuk janë të besueshme si edhe se në deklaratat e tyre nuk mund të bazohet 
vendimi gjyqësor. 

Sipas vlerësimit të prokurorisë, shumica e dëshmitarëve janë nga fshati Krushë 
e Vogël/Mala Kru&a. Ata e kanë njohur fqinjin e tyre, të akuzuarin Darko Tasiq, 
dhe pa kurrfarë dyshimi e kanë identi"kuar si person, i cili gjatë muajit mars të 
vitit 1999 e ka plaçkitur pronën e të dëmtuarve, si person i cili i ka përdhosur tru-
pat e pajetë të të vrarëve të ngarkuar në kamion si dhe si person i cili me babanë 
dhe vëllanë e tij e ka hedhur një numër të kufomave të civilëve të vrarë në lumin 
Drin/Drim, derisa kufomat, të cilat kanë mbetur në kamion i ka djegur së bashku 
me kamionin. Gjendja faktike përgjatë shqyrtimit është vërtetuar në bazë të tre-
gimeve të dëshmitarit të dëmtuar, i cili e ka parë të akuzuarin se si nga shtëpia e 
tij i bart gjërat, kurse pas kon!iktit të armatosur një numër të madh të gjërave të 
marra i ka gjetur në shtëpinë e familjes Tasiq. Për këtë kanë dëshmuar edhe dës-
hmitarët e tjerë në deklaratat e tyre të hollësishme. 

Në lidhje me veprën penale nën pikën 2 të aktakuzës, prokuroria ka shtuar se faji 
i të akuzuarit është vërtetuar edhe me prova materiale të paraqitura gjatë proce-
durës, si dhe me deklaratat e dëshmitarëve, të cilët kanë vërtetuar se i akuzuari 
Tasiq me babanë dhe me vëllanë e tij ka ardhur me kamionin e ngarkuar me trupa 
të njerëzve, si edhe se ata e kanë shtyrë kamionin në lumë dhe kanë shtënë në 
drejtim të kamionit, me qëllim që ta djegin atë. Këtë krim e ka hulumtuar edhe 
gazetari britanik John Sweeney. Ai ka qenë ndër të parët, i cili ka notuar në lum 
deri te kamioni, në te i ka parë gjurmët e gjakut dhe një asht, gjë që vërteton se 
kamioni ka qenë i mbushur me trupa të njerëzve. 

Prokuroria e ka kundërshtuar edhe qëndrimin e shprehur në ankesë lidhur me 
shkeljen e ligjit penal përkatësisht zbatimin e KPRK kur është shqiptuar dënimi. 
Duke e elaboruar dënimin e sanksionuar për kryerjen e veprës penale krim i lu*ës 
kundër popullatës civile, prokuroria e ka theksuar se sipas LP të RSFJ-së dënimi mi-
nimal për këtë vepër është pesë (5) vjet, kurse dënimi maksimal është ai me vdekje. 
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Dënimi me vdekje është hequr me Rregulloren e UNMIK-ut 24/1999, kështu që si 
dënim maksimal për këtë vepër sipas LP të RSFJ-së mbetet dënimi me burgosje në 
kohëzgjatje prej njëzet (20) vitesh, i cili edhe para Rregullores së UNMIK-ut është 
shfrytëzuar si zëvendësim për dënimin me vdekje, gjë që i konteston pohimet e 
mbrojtjes se dënimi maksimal me burgosje për veprën penale për të cilën i akuzuari 
është shpallur fajtor është dënimi me burgosje prej pesëmbëdhjetë (15) vitesh.
 
Me këtë rast, prokuroria i ka sjellë shembujt e praktikës gjyqësore në të cilat nga 
ana e gjykatave të Kosovës dhe në rajon është shqiptuar dënimi me burgosje në 
kohëzgjatje prej njëzet (20) vitesh. 
 
Propozimi dhe mendimi i Prokurorisë së Apelit 
Prokuroria e Apelit, me propozimin e datës 28 tetor të vitit 2020, i ka propozuar 
Gjykatës së Apelit që ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit Tasiq në aktgjykimin e 
shkallës së parë të refuzohet si e pabazuar, kurse përgjigja e prokurorit të Zyrës 
së PSRK në ankesën e mbrojtësit të miratohet dhe aktgjykimi i shkallës së parë të 
kon"rmohet. 

Sipas gjetjeve të Prokurorisë së Apelit, nuk qëndrojnë pretendimet ankimore të 
mbrojtësit të të akuzuarit. Gjykata e shkallës së parë nuk e ka sjellë aktgjykimin 
me anë të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale dhe gjendjes 
faktike në mënyrë të gabuar dhe të paplotë të konstatuar. Aktgjykimi i shkallës së 
parë është mbështetur me provat me gojë dhe me ato me shkrim, të cilat ndodhen 
në shkresat e lëndës, në bazë të të cilave i akuzuari është shpallur fajtor dhe i është 
shqiptuar dënimi me burgosje adekuat me veprimet e tij kriminale. 
 
Seanca e panelit ankimor 
Para kolegjit ankimor të Gjykatës së Apelit, me të cilin ka kryesuar gjyqtari Kre-
shnik Radoniqi, në datën 16 nëntor të vitit 2020 është mbajtur seanca e trupit 
gjykues, në të cilën kanë qenë të pranishëm i akuzuari dhe mbrojtësi i tij, avokati 
Ljubomir Pantoviq, si dhe prokurori i Prokurorisë së Apelit, Xhevdet Bislimi. 

Gjyqtari raportues e ka prezantuar rrjedhën e procedurës penale në lëndë. 

Prokurori i apelit ka qëndruar pranë propozimit me shkrim të prokurorisë. 

Avokati Pantoviq, gjatë (alës së tij, me të cilën i është drejtuar gjykatës, ka qëndruar 
pranë ankesës së tij me shkrim. Ai, në (alën e tij drejtuar trupit gjykues e ka thek-
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suar se mbrojtja dhe i akuzuari gjatë shqyrtimit kryesor kurrë nuk e kanë mohuar 
krimin, i cili ka ndodhur në Krushë të Vogël/Mala Kru&a kundër popullatës së pa-
fajshme civile. I akuzuari nuk ngarkohet për as edhe një vrasje, por gjatë gjykimit 
trajtimi ndaj tij ka qenë thuajse ai i ka kryer të gjitha ato krime, të cilat kanë ndo-
dhur në fshat. Edhe përkundër kundërshtimeve të mbrojtjes, të gjithë dëshmitarët 
kanë dëshmuar mbi vrasjet, edhe pse kjo nuk ka qenë objekt i akuzës. Shumica e 
dëshmitarëve kanë qenë të bindur se i akuzuari gjykohet për vrasje. Gjykata dhe 
prokuroria e kanë zhvilluar gjykimin në këtë drejtim. Hetimet lidhur me krimin 
në Krushë të Vogël/Mala Kru&a janë zhvilluar me vite nga ana e hetuesve të TPNJ, 
UNMIK-ut dhe EULEX-it. Dëshmitarët në procedurën hetimore nuk e kanë cekur 
të akuzuarin si kryerës – kjo ka ndodhur vetëm pas burgosjes së tij dhe gjatë shqyr-
timit kryesor. Gjykata, gjatë marrjes së vendimit, i ka marrë parasysh vetëm dekla-
ratat, të cilat dëshmitarët i kanë dhënë në shqyrtim dhe të cilat kanë shkuar në dobi 
të akuzës. Aktgjykimi është sjellë në bazë të provave të përzgjedhura. I akuzuari 
është dënuar me njëzet e dy (22) vite, edhe pse dënimi maksimal i sanksionuar ka 
qenë pesëmbëdhjetë (15) vite, sipas ligjit i cili ka qenë në fuqi. 

Mbrojtësi ka shtuar se para Tribunalit është gjykuar edhe gjenerali Vllastimir 
Gjorgjeviqi, i cili nga ana e kësaj gjykate është shpallur fajtor edhe për Krushën e 
Vogël/Mala Kru&a. Gjykata ka vërtetuar se ai ka qenë autor dhe se ai e ka plani-
"kuar shkatërrimin dhe zhdukjen e kufomave të civilëve shqiptarë nga Kosova. 
Sipas aktgjykimit të Tribunalit, ka ekzistuar plani me emrin „Nuk ka kufoma, nuk 
ka krime”. Viktimat janë varrosur në Serbi, për çka Gjorgjeviqi është dënuar me 
burgosje në kohëzgjatje prej tetëmbëdhjetë (18) vitesh. Ai, me anë të aktgjykimit 
të Tribunalit, është shpallur fajtor për shumë viktima. Ai ka qenë krijues i idesë së 
planit çnjerëzor për largimin e shtatëqind e shtatëdhjetë e katër i (744) kufomave. 
I akuzuari, fshatar nga fshati Krushë e Vogël/Mala Kru&a, është dënuar me gja-
shtëmbëdhjetë (16) vite për pohimet se e ka shtyrë kamionin me kufoma në lumë. 

I akuzuari Tasiq, në seancën e panelit ankimor, e ka mbështetur (alën e mbrojtësit 
të tij. Si banor i Krushës së Vogël/Mala Kru&a, ai nuk ka qenë i angazhuar në poli-
ci, dhe as në ushtri, dhe kurrë nuk e ka bartë uniformën. Ai ka qenë në fshat deri 
në fund të kon!iktit të armatosur, por në atë kohë nuk ka banuar në shtëpinë e 
tyre familjare. Kamionin nuk e ka parë në lumë, nuk ka qenë në vendin e ngjarjes, 
nuk ka marrë pjesë në ato raste. Sa ka të bëjë me vjedhjen, ai nuk ka pasur nevojë 
të marrë gjërat e huaja – e kanë pasur traktorin e tyre, automjetin, eskavatorin, 
asgjë nuk kanë marrë, pos që e kanë nxjerrë kokën e tyre të gjallë dhe këtë fqinjët 
e tij e dinë mirë. Padrejtësia atij i shkakton dhembje. Sikur çka do qo%ë të kishte 
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bërë nga ajo që kanë pohuar dëshmitarët, ai kurrë nuk do të vinte në Kosovë, 
kurse ka ardhur në Zveçan/Zve+an çdo muaj, sepse ka punuar në hekurudhë. I ka 
duart dhe fytyrën e pastër, dhe e pret drejtësinë. 
 
Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit
Gjykata e Apelit me anë të aktgjykimit, i cili është sjellë me shumicën e votave, e 
ka ndryshuar aktgjykimin e shkallës së parë në pikëpamje të kuali"kimit juridik 
dhe të vendimit mbi dënimin. Të akuzuarin e ka shpallur fajtor për kryerjen e një 
vepre penale – krim i lu*ës kundër popullatës civile. Veprimet e të akuzuarit janë 
përfshirë me nenin 142 të LP të RSFJ-së, për të cilin janë të zbatueshme Konven-
tat e Gjenevës të vitit 1949 dhe Protokollet Shtesë të vitit 1977. Atij i është shqip-
tuar dënimi me burgosje në kohëzgjatje prej njëmbëdhjetë (11) vitesh. Konventat 
kanë qenë të pranuara dhe të rati"kuara nga ana e ish Jugosllavisë në vitin 1950, 
derisa Protokollet janë pranuar në vitin 1979. LP i RSFJ-së, si dhe Konventat dhe 
Protokollet janë dispozita të zbatueshme në Kosovë.

Gjykata e shkallës së dytë, pas analizës së shkresave të lëndës dhe të provave, ka 
vërtetuar se në aktgjykimin e shkallës së parë nuk qëndrojnë shkeljet e procedurës 
penale si dhe as shkelje thelbësore në pikëpamje të vlerësimit të provave. Gjykata 
e shkallës së parë në aktgjykimin e saj i ka përshkruar deklaratat e dëshmitarëve 
dhe ka konstatuar se dëshmitarët e kanë njohur të akuzuarin si dhe se e kanë parë 
atë. Deklaratat e dëshmitarëve janë në një harmoni reciproke si edhe me provat 
materiale. Gjykata nuk i ka gjetur të bazuara pretendimet e mbrojtjes mbi vlerës-
imin e provave, përkatësisht se gjykata e shkallës së parë gjatë vendosjes nuk e ka 
vlerësuar secilën provë në mënyrë individuale si dhe në lidhje me njëra-tjetrën. 

Sipas vlerësimit të Gjykatës së Apelit, nuk qëndrojnë pretendimet e mbrojtjes për 
gjendjen faktike gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë të konstatuar. Në bazë të 
provave në shkresat e lëndës, i akuzuari gjatë muajit mars të vitit 1999 ka qenë 
pjesëtar i forcave policore rezervë ose atyre ushtarake, ka marrë pjesë në kon"ski-
min, në plaçkitjen dhe në shkatërrimin e qëllimshëm të pronës, të cilat nuk kanë 
qenë të arsyetuara me nevojat ushtarake. Është vërtetuar se ka marrë pjesë në 
kon"skimin e pronës së familjes së dëmtuar (makinerisë bujqësore, automjeteve 
dhe gjërave të tjera me vlerë).
 
Me anë të analizës së deklaratave të dëshmitarëve, gjykata e shkallës së dytë ka 
gjetur se shumica e dëshmitarëve, mbi deklaratat e të cilëve është bazuar aktgjyki-
mi i shkallës së parë, e kanë vërtetuar pjesëmarrjen e të akuzuarit në veprimet 
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për të cilat ngarkohet edhe në deklaratat e tyre të para të dhëna në prokurori në 
vitin 2012. Dëshmitarët kanë vërtetuar se e kanë parë Tasiqin se si nga shtëpitë 
e të dëmtuarve i ka marrë mjetet transportuese, makinerinë e bujqësisë, mjetet, 
gjërat me vlerë si edhe që ka marrë pjesë në shkatërrimin e pronës, në djegien 
e shtëpive, të gjërave me vlerë, gjë që sipas vlerësimit të gjykatës përbënë vepër 
penale të shkatërrimit të pronës së përmasave të mëdha. Sjelljen e të akuzuarit, 
gjykata e shkallës së dytë e ka vlerësuar si veprim në bashkëkryerje, gjë që e kanë 
vërtetuar edhe dëshmitarët në deklaratat e tyre. Në bazë të deklaratave të dës-
hmitarëve, i akuzuari në bashkëkryerje me persona të tjerë ka marrë pjesë në 
transportimin me kamion të mbetjeve mortore të viktimave. Këto rrethana janë 
vërtetuar edhe me prova materiale, me "lmat dokumentar të gazetarit britanik, 
me raportet mbi zhvarrosjen e varrezës masive dhe të trupave të djegur të zbuluar 
(të cilin e kanë bërë hetuesit e UNMIK-ut), si dhe mbetjeve mortore, të cilat janë 
gjetur pranë lumit Drin/Drim në kamionin, i cili ka qenë i djegur. Sipas gjetjeve të 
Gjykatës së Apelit, në bazë të provave të paraqitura nga gjykata e shkallës së parë, 
është vërtetuar pjesëmarrja e të akuzuarit si bashkëkryerës në veprën penale të 
përshkruar në aktgjykimin e kësaj gjykate. 

Në pikëpamje të vendimit mbi dënimin, Gjykata e Apelit gjen se gjykata e shkallës 
së parë sipas LP të RSFJ-së të akuzuarit ia ka shqiptuar dënimin me burgosje në 
kohëzgjatje prej njëzet e dy (22) vitesh për kryerjen e dy (2) veprave penale, derisa 
në arsyetimin e vendimit mbi dënimin e përbashkët gjykata e ka zbatuar KPRK. 
Sipas gjetjeve të Gjykatës së Apelit, për veprën penale krim i lu*ës kundër popul-
latës civile LP i RSFJ-së e ka paraparë dënimin minimal me burgosje në kohëzg-
jatje prej pesë (5) vitesh, kurse dënimi maksimal ka qenë dënimi me vdekje, i cili 
ka mundur të zëvendësohet edhe me dënimin me burgosje në kohëzgjatje prej 
njëzet (20) vitesh. Me rregulloren e UNMIK-ut, përkatësisht me heqjen e dënimit 
me vdekje, nuk është hequr dënimi me burgosje prej njëzetë (20) vitesh. Sipas 
aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, KPRK nuk është më i favorshmi për të akuzua-
rin[79]. Gjatë caktimit të dënimit me burgosje për të akuzuarin, Gjykata e Apelit e 
ka zbatuar LP të RSFJ-së. 

Në pikëpamje të dënimit, Gjykata e Apelit të njëjtin e ka matur sipas nenit 41 të LP 
të RSFJ-së, duke pasur parasysh rrethanat e rastit, shkresat e lëndës, si dhe vlerësim-

[79]  Neni 152 i KPRK: „Secili person, i cili shkelë rëndë nenin 3, i cili është i përbashkët për 
të gjitha, të katër Konventat e Gjenevës të datës 12 gusht të vitit 1949, do të dënohet me 
dënimin me burgosje në kohëzgjatje prej së paku pesë (5) vite ose me dënimin me burgosje 
të përjetshme.“ 
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in e rrethanave rënduese dhe lehtësuese. Gjykata, si rrethanë rënduese e ka vlerës-
uar: shkallën e përgjegjësisë penale për të akuzuarin, mënyrën se si ai ka vepruar 
në kryerjen e veprës penale gjatë dy ditëve, pasojat jashtëzakonisht të rënda për të 
dëmtuarit (kanë qenë të detyruar për të braktisur shtëpitë e tyre, burrat janë ndarë 
nga gratë dhe fëmijët dhe janë vrarë), motivi i tij për kryerjen e veprës penale i 
cili ka qenë i lidhur me "llimin e lu%ës si dhe faktin se veprimet e tij kanë qenë të 
drejtuara kundër një grupi etnik, shqiptarëve, edhe pse i akuzuari nuk ka pasur 
kurrfarë kon!ikti me banorët e fshatit para "llimit të kon!iktit të armatosur. 

Gjykata e shkallës së dytë, si rrethanë lehtësuese e ka marrë parasysh faktin se 
ai nuk e ka pasur rolin kryesor në operacionet e forcave të armatosura serbe në 
ditën kritike, se nuk i ka udhëhequr bashkëkryerësit, si dhe nuk ka dhënë urdhra. 
Ai, në kohën e kryerjes së veprës penale ka qenë relativisht i ri. Rrethanat e cekura 
kanë pasur ndikim në lartësinë e dënimit të shqiptuar, me të cilin, sipas gjetjeve 
të gjykatës së shkallës së dytë, do të arrihet qëllimi i dënimit në kuptimin e nenit 
33 të LP të RSFJ-së. 
 
Gjetjet e FDHK 
Krahas të gjitha arsyeve objektive, të cilat kanë ndikuar në zvarritjen e shqyrtimit 
kryesor në lëndën Prokurori kundër Darko Tasiqit (epidemia e virusit Covid-19), 
FDHK gjen se ky shqyrtim ka zgjatur pazakonshëm shumë kur të merret parasy-
sh se i akuzuari është gjendur në paraburgim. Gjatë vitit raportues janë mbajtur 
vetëm gjashtë (6) seanca gjyqësore, gjatë të cilave është dëgjuar vetëm një dëshm-
itar. Për shkak të ndërprerjes së punës së gjykatës prej tre (3) muajsh, ka qenë e 
nevojshme të përsëritet (shkurtimisht) e tërë procedura nga "llimi dhe të paraqi-
ten provat materiale, të cilat më herët janë paraqitur.

FDHK konsideron se në bazë të praktikës së deritashme gjyqësore në lidhje me 
kohëzgjatjen e lëndës për krime të lu%ës mund të arrihet te përfundimi se nuk re-
spektohen dispozitat ligjore, me të cilat parashihet kohëzgjatja e shqyrtimit krye-
sor si dhe as parimi i urgjencës në shqyrtimin kryesor kur i akuzuari ndodhet në 
paraburgim, mbi çka !et fakti se i akuzuari Tasiq në paraburgim i ka kaluar më 
shumë se njëzetë e gjashtë (26) muaj. Paraburgimi i këtillë i gjatë nuk guxon të 
jetë rregull, por një precedent jashtëzakonisht i rrallë. 

Gjyqtarët në praktikë duhet në mënyrë konsekuente të zbatojnë parimin se askush 
nuk mund të konsiderohet fajtor deri sa kjo të mos vërtetohet me anë të vendimit 
gjyqësor të plotfuqishëm. Në ndërkohë, të akuzuarit i gëzojnë të gjitha të drejtat 
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penale-procedurale, të cilat iu takojnë me ligj, një prej të cilave kryesore është e 
drejta në gjykim të drejtë e të ndershëm, e zhvilluar brenda afatit të arsyeshëm, 
ashtu siç e parasheh këtë neni 5 i KPPRK, dhe neni 6 i Konventës Evropiane mbi 
të Drejtat dhe Liritë e Njeriut. 
 
2. FDHK gjen se dënimi i shqiptuar për të akuzuarin Tasiq nga ana e Gjykatës së 
Apelit është adekuat me peshën e veprës penale, me të cilën ai ngarkohet. Me anë 
të dënimit do të arrihet qëllimi, për të cilin ai shqiptohet.

3. Gjykata e shkallës së parë, veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile, e 
cila i është vënë në barrë të akuzuarit Tasiq, në pikëpamje juridike e ka kuali"kuar 
sipas LP të RSFJ-së, i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale. 
Megjithëkëtë, kjo gjykatë, lartësinë e dënimit, të cilin ia ka shqiptuar Tasiqit, e 
ka caktuar në bazë të KPRK, i cili në pikëpamje të dënimit të sanksionuar është i 
pafavorshëm për kryerësin. Gjykata, me rastin e shqiptimit të sanksionit penal ka 
qenë e obliguar që ta marrë parasysh zbatimin e institutit të ligjit më të favorshëm 
për kryerësin, i cili është një nga standardet e të drejtës penale moderne, e i cili 
është i përfaqësuar edhe në legjislacionin penal kosovar. 

Këtë gabim e ka larguar gjykata e shkallës së dytë, e cila ka gjetur se i akuzuari e 
ka kryer veprën penale krim i lu*ës kundër popullatës civile, dhe qysh me rastin 
e shqiptimit të dënimit për të akuzuarin e ka zbatuar ligjin më të favorshëm, LP 
të RSFJ-së. 

Me anë të analizës së aktgjykimit të Gjykatës së Apelit si dhe të vendimit mbi dën-
imin, FDHK gjen se kjo gjykatë në mënyrë adekuate ka vepruar si në pikëpamje 
të kuali"kimit të veprës penale (duke gjetur se është (ala për një vepër penale), 
ashtu edhe në pikëpamje të vendimit mbi dënimin, duke e zbatuar LP të RSFJ-së 
si ligj i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së veprës penale dhe si më i favor-
shëm për kryerësin. 

Aktgjykimi i gjykatës së shkallës së dytë është arsyetuar mirë dhe në mënyrë pro-
fesionale, krahas analizës së hollësishme të provave nga fazat e mëhershme të 
procedurës. Procedura lidhur me ankesën është zhvilluar në kuadër të kornizave 
ligjore. Të vetmen vërejtje, të cilën FDHK mund t’ia drejtojë gjykatës së shkallës 
së dytë në lidhje me këtë lëndë është se gjatë seancës së panelit ankimor në lëndën 
Prokurori kundër Darko Tasiqit nuk është mbajtur procesverbali, ashtu siç kjo 
është e paraparë me anë të nenit 414, paragra" 6 i KPPRK. 
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4. Në seancën para kolegjit të gjykatës së shkallës së dytë në lëndën Prokurori kun-
dër Darko Tasiqit ka qenë i pranishëm edhe prokurori i apelit. Sipas vëzhgimeve 
të FDHK, ky ka qenë rasti i parë që prokurori i apelit të jetë i pranishëm në një 
seancë të kolegjit ankimor në procedurën e shkallës së dytë në lëndët, të cilat kanë 
të bëjnë me krimet e lu%ës nga mesi i vitit 2018, përkatësisht nga bartja e kom-
petencave për veprim në lëndët për krime të lu%ës nga EULEX-i në gjyqësorin 
shqiptar. Prania e prokurorit të apelit në seancat e kolegjeve ankimore sipas ligjit 
nuk është e obligueshme, por duke pasur parasysh speci"kat dhe ndjeshmërinë 
e veprës penale, si dhe interesin e gjerë shoqëror që këto vepra të ndriçohen deri 
në fund, kurse kryerësit të dënohen, FDHK gjen se prania e tyre aktive në këto 
seanca të bëhet praktikë e rregullt, kurse mungesa një përjashtim shumë i rrallë 
prej rregullës. Po ashtu, rregulla duhet të bëhet që propozimet dhe mendimet, të 
obligueshme me ligj, të kësaj prokurorie nuk guxojnë të jenë skematike dhe, le 
të thuhet ashtu, të njëjta për të gjitha lëndët, por duhet që të jenë qëndrime thel-
bësisht të arsyetuara: (1) që karakterizohen me njohjen e mirë të lëndëve, për të 
cilat diskutohet para gjykatës së shkallës së dytë dhe (2) me të cilat në mënyrë të 
themeltë arsyetohet politika ndëshkimore, të cilën e përfaqësojnë. Po ashtu, është 
i domosdoshëm angazhimi i tyre gjatë seancave të kolegjeve ankimore, në mënyrë 
që gjithanshëm të përfaqësohen dhe mbrohen provat e prokurorisë si dhe që në 
mënyrë argumentuese të kundërshtohen provat e palës së kundërt. 

5. Me shpalljen fajtor dhe me dënimin e të akuzuarit Tasiq është zbuluar vetëm një 
segment i vogël në sistemin, i cili ka kryer një vepër të këtillë të rëndë penale në 
fshatin Krushë e Vogël/Mala Kru&a. Krahas vazhdimit të mosndëshkueshmërisë 
për kryerësit e këtij krimi, dhe atë madje edhe pas njëzet vjetësh prej se ka ndo-
dhur krimi, viktimat ose familjet e tyre me dënimin e Tasiqit kanë realizuar vetëm 
një pjesës të së drejtës së tyre në drejtësi. Për këtë arsye, para prokurorisë qëndron 
obligimi që kryerësit e krimit të rëndë, i cili ka ndodhur në fshatin Krushë e Vo-
gël/Mala Kru&a herë do kur të vihen para drejtësisë. 

Është i pakontestueshëm fakti se në këtë rast ekzistojnë edhe probleme objektive 
për sjelljen e kryerësve para drejtësisë, sepse sipas të gjitha gjasave numri më i 
madh i tyre banojnë në Serbi, me të cilën Kosova nuk ka bashkëpunim ndërk-
ombëtar juridik. Nëse ai bashkëpunim do të themelohet ose jo, kjo varet nga fa-
ktorët politik. Nëse drejtësia për viktimat është prioritet për të gjithë bartësit e 
pushtetit, atëherë bashkëpunimi ndërkombëtar juridik midis Kosovës dhe Serbi-
së duhet të jetë temë e pashmangshme e negociatave mbi normalizimin e marrëd-
hënieve midis dy vendeve.
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6. Familjet e viktimave të fshatit Krushë e Vogël/Mala Kru&a edhe pas shpalljes së 
vendimit të Gjykatës së Apelit kanë protestuar për shkak të zbutjes së dënimit për 
të akuzuarin Tasiq. Me gjithë respektin për viktimat e krimit të kryer në fshatin 
Krushë e Vogël/Mala Kru&a në fund të muajit mars të vitit 1999, gjë që përbënë 
humbje të pakompenzueshme për anëtarët e familjeve të tyre, FDHK i dënon 
presionet e këtilla të publikut mbi gjykatën. Gjykatat janë të obliguara vetëm sipas 
ligjit, dhe jo sipas trysnisë së publikut. Askujt nuk mund t’i shqiptohet dënimi 
më i ashpër me burgosje nga ai që është i paraparë me ligj dhe i cili është i bazuar 
në ligjin, pa marrë parasysh se kush është kryerës i veprës penale, sado të rënda 
qofshin ato për familjet e viktimave.
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1.5. Mjetet e jashtëzakonshme juridike 

1.5.1. Lënda: Prokurori kundër Millorad Zajiqit

Kolegji i Gjykatës Supreme të Kosovës (kryesuar nga gjyqtari, Agim Maliqi[80]), në 
procedurën lidhur me mjetin e jashtëzakonshëm juridik (kërkesës për mbrojtjen e 
ligjshmërisë së Zyrës së Kryeprokurorit të shtetit të datës 18 dhjetor të vitit 2019), në 
lëndën Prokurori kundër Millorad Zajiqit, me aktgjykimin e datës 18 shkurt të vitit 
2020, e ka miratuar kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë së Prokurorit të shtetit 
dhe e ka kon"rmuar se aktgjykimi i Departamentit për Krime të Rënda i Gjykatës 
#emelore në Pejë/Pe' (PKR.nr. 64/2018 i datës 8 mars të vitit 2019) dhe aktgjykimi 
i Departamentit për Krime të Rënda i Gjykatës së Apelit (PAKR.nr. 244/19 i datës 
1 tetor të vitit 2019) janë sjellë me anë shkeljeve të dispozitave thelbësore të proce-
durës penale të parapara me nenin 384, paragra" 1, pika 12 e KPPRK, përkatësisht 
se aktgjykimet nuk janë përgatitur në mënyrën e paraparë me ligj[81]. 

Rrjedha e procedurës penale[82]

Procedura penale kundër të akuzuarit Millorad Zajiqit nga Klina/Klina është ini-
cuar me deklaratat e dëshmitarëve, të cilët kanë pohuar se i akuzuari gjatë kohës 
së kon!iktit të armatosur në Kosovë, përkatësisht gjatë kohës së ofensivës, të cilën 
forcat e armatosura të Serbisë e kanë ndërmarrë në verën e vitit 1998 ndaj popul-
latës civile në fshatin Dush/Du&, komuna e Klinës/Klina, së bashku me pjesëtarët 
e forcave të armatosura ka marrë pjesë në sulmet mbi popullatën civile. Gjatë 
këtyre sulmeve janë djegur shumë shtëpi, janë vrarë disa civilë, derisa disa ba-
norëve të fshatit, që për arsye shëndetësore nuk kanë mundur të largohen nga 
shtëpitë e tyre, iu janë shkaktuar lëndime trupore. 

[80]  Anëtarët e kolegjit, gjyqtarët e Gjykatës Supreme, Nesrin Lushta dhe Mejreme Memaj.
[81]  Me nenin 370 të KPPRK është saktësuar se çka përmban aktgjykimi gjyqësor.
[82]  Me këtë raport në mënyrë të hollësishme do të prezantohen dhe analizohet vetëm vendi-

mi i Gjykatës Supreme të Kosovës në këtë lëndë. Një pjesë e procedurës penale, e cila është 
zhvilluar para gjykatës së shkallës së parë dhe të dytë, është prezantuar me raportin vjetor 
të FDHK për vitet 2018 dhe 2019, që mund të gjendet në faqen tonë zyrtare të internetit: 
www.hlc-kosovo.org

!.".
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Deklaratat e para, të cilat kanë pasur të bëjnë me ngjarjen e cekur, dëshmitarët 
ua kanë dhënë hetuesve dhe policisë së UNMIK-ut në vitet 2006 dhe 2008, kurse 
hetimet janë hapur në datën 30 maj të vitit 2014 në bazë të vendimit të prokurorit 
ndërkombëtar. Për shkak të ngushtimit të mandatit të Misionit të EULEX-it, gjatë 
mesit të muajit qershor të vitit 2014, lënda së shpejti është bartur në kompetencat 
e prokurorëve vendor. Njësia për hetimin e krimeve të lu%ës – NJHKL, sipas ur-
dhrit të prokurores kompetente të Zyrës së PSRK, në vazhdim të hetimeve, që për 
shkak të paqasshmërisë së të akuzuarit disa herë janë ndërprerë, prapë i ka dëg-
juar dëshmitarët, të cilët edhe më tutje kanë pohuar se i akuzuari Millorad Zajiq 
në periudhën kritike ka qenë i informuar dhe i armatosur si edhe se ka marrë 
pjesë në ngjarjet në fshatin e tyre gjatë kohës së kon!iktit të armatosur. 

I akuzuari Zajiq është privuar nga liria në muajin mars të vitit 2018. Për shkak të 
shëndetit të dobët dhe moshës së shtyrë i është caktuar masa e arrestit shtëpiak. 

Aktakuza
Zyra e PSRK (prokurorja e shtetit, Habibe Salihi) pas përfundimit të hetimeve, në 
datën 25 korrik të vitit 2018 e ka ngritur aktakuzën kundër të akuzuarit Zajiq në 
drejtim të veprës penale krim i lu*ës kundër popullatës civile[83].

Me anë të aktakuzës atij i është vënë në barrë: 

, se gjatë muajit qershor dhe korrik të vitit 1998 në fshatin Dush/Du&, komuna 
e Klinës/Klina, në bashkëkryerje me kryerës të panjohur – serb nga fshati, në 
mënyrë aktive ka marrë pjesë në ofensivën e formacioneve policore, ushtarake 
dhe paraushtarake të Serbisë kundër popullatës civile të këtij fshati; se shtëpinë 
e tij familjare e ka vënë në dispozicion të forcave të armatosura serbe, kurse me 
makinën e tij Zastava 101 ka bartur armë të zjarrit të kalibrit të ndryshëm, të cilat 
i ka futur në shtëpinë e tij, si dhe se 

, në datën 19 dhe 28 qershor të vitit 1998 ka shtënë nga nga arma automatike në 
shtëpitë e fshatarëve, shqiptarë, me qëllimin që t’i nxisë për t’i dëbuar shtëpitë e tyre 
dhe që ta braktisin fshatin. Gjatë këtyre sulmeve, disa shtëpi të fshatit plotësisht janë 
djegur, pra, shkatërruar. Brenda tyre kanë vdekur Zade, Osman dhe i paralizuari 

[83]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142, në lidhje me nenin 31 të LP të RSFJ-së, për 
shkak të shkeljes së nenit 3 të përbashkët të Konventave të Gjenevës të datës 8 gusht të vitit 
1949. Vepra penale, me të cilën i akuzuari ngarkohet, po ashtu është e dënueshme edhe me 
nenin 152 të KPRK. 
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Haradin Marmullaku. Ata, në shtëpitë e tyre kanë mbetur për shkak të pamundës-
isë që të largohen, kryesisht nga arsye shëndetësore. Atë ditë janë vrarë edhe Ismet 
dhe Bashkim Marmullaku, bashkëshortja dhe vajza e Xhemë Marmullakut, derisa 
Enver dhe Ramiz Marmullakut gjatë sulmit i janë shkaktuar lëndime trupore.

Shqyrtimi kryesor 
Pas përfundimit të procedurës së vlerësimit të aktakuzës, shqyrtimi kryesor në lënd-
ën Prokurori kundër Millorad Zajiqit është hapur në datën 27 dhjetor të vitit 2018. 

Paneli shqyrtues është takuar në dhjetë (10) ditë të seancave gjyqësore (duke e 
pasur parasysh edhe seancën e dëgjimit të parë) në kuadër të shqyrtimit kryesor. 
Gjatë shqyrtimit, palët i kanë parashtruar (alët e tyre hyrëse, janë dëgjuar njëmb-
ëdhjetë (11) dëshmitarë të prokurorisë dhe janë paraqitur provat materiale. I aku-
zuari ka dëshmuar para panelit duke i kundërshtuar pretendimet e aktakuzës, 
kurse në fund palët në procedurë i kanë parashtruar (alët e tyre përfundimtare. 

Prokurorja Salihi në (alën e saj përfundimtare e ka precizuar dispozitivin e akta-
kuzës, duke e ndryshuar kuali"kimin juridik të veprës penale, e cila i është vënë 
në barrë të akuzuarit. Sipas gjetjeve të prokurores, në veprimet e të akuzuarit ka 
elemente të veprës penale të organizimit të grupit me qëllim të kryerjes së gjenoci-
dit, krimit kundër njerëzimit dhe krimit të lu*ës[84]. Ajo i ka propozuar gjykatës që 
të akuzuarin ta shpallë fajtor për kryerjen e kësaj vepre penale dhe që, pastaj, ta 
shpallin fajtor dhe ta dënojnë sipas ligjit.

Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Dejan Vasiqi, në (alën e tij përfundimtare i ka kun-
dërshtuar pretendimet e prokurorisë, duke pohuar se akuzat e banorëve të fshatit 
Dush/Du& mbi lidhur me atë se klienti i tij është një nga pjesëmarrësit e sulmit në 
popullatën shqiptare të fshatit kanë "lluar të shfaqen vetëm në vitin 2006, kur ai ës-
htë kthyer për të jetuar në Klinë/Klina. Sipas tij, asnjë dëshmitar i dëgjuar gjatë sh-
qyrtimit kryesor nuk e ka parë drejtpërdrejtë të akuzuarin të marrë pjesë në sulmet 
në banorët e fshatit. Ai i ka propozuar gjykatës që të miratojë një aktgjykim lirues. I 
akuzuari e ka mbështetur (alën përfundimtare të mbrojtësit të tij. 

Aktgjykimi i shkallës së parë
Paneli shqyrtues, pas shqyrtimit kryesor të mbajtur në datën 8 mars të vitit 2019, 
e ka shpallur aktgjykimin , me të cilin të akuzuarin Zajiq e ka liruar nga akuzat 

[84]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 160, paragra" 2, në lidhje me nenin 1 të KPRK.
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në drejtim të veprës penale organizimi i grupit me qëllim të kryerjes së gjenocidit, 
krimit kundër njerëzimit dhe krimit të lu*ës. Të dëmtuarit, me qëllim të realizimit 
të së drejtës pronësore-juridike janë udhëzuar për padi civile.

Sipas gjetjeve të gjykatës, të parashtruara në aktgjykim, në bazë të provave të para-
qitura dhe të vlerësimit të secilës prej tyre në mënyrë të veçantë dhe në lidhje me 
njëra-tjetrën, nuk është provuar se i akuzuari Zajiq e ka kryer veprën penale e cila 
me anë të aktakuzës i vihet në barrë. Gjykata, po ashtu, ka gjetur se lënda, kryesisht 
ka qenë e bazuar në deklaratat e dëshmitarëve si edhe se ka pasur pak prova mate-
riale, të cilat do të provonin pjesëmarrjen e të akuzuarit në kryerjen e veprës penale, 
me të cilën ai ngarkohet. Gjykata nuk ka mundur t’ua falë besimin deklaratave të 
dëshmitarëve për shkak të mospërputhjeve në deklaratat e tyre reciproke gjatë sh-
qyrtimit kryesor si dhe në dëshmitë e tyre në fazat e ndryshme të procedurës. 

Procedura ankimore
Me ankesën e datës 30 prill të vitit 2019, Zyra e PSRK e ka kundërshtuar aktgjyki-
min e Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Pejë/Pe' për 
shkak të shkeljeve esenciale të procedurës penale, gjendjes faktike jo plotësisht dhe 
në mënyrë të gabuar të konstatuar si dhe shkeljeve të ligjit të procedurës penale, të 
cilat, sipas pretendimeve ankimore, kanë çuar deri te lirimi i të akuzuarit nga aku-
zat. Me ankesë është propozuar që Gjykata e Apelit, në bazë të provave nga shkresat 
e lëndës, të hiqet aktgjykimi i shkallës së parë, dhe të akuzuarin ta shpallë fajtor ose 
që lëndën ta kthejë në gjykatën e shkallës së parë për rishqyrtim dhe rivendosje. 

I akuzuari dhe avokati i tij, Dejan Vasiqi në datën 13 maj të vitit 2019 kanë de-
ponuar përgjigje në ankesën e prokurorit, duke i kundërshtuar pretendimet an-
kimore. 

Me shkresën e datës 30 prill të vitit 2019, prokurori i apelit i ka propozuar Gjyka-
tës së Apelit për ta pranuar ankesën e prokurorisë, ta heqin aktgjykimin e gjykatës 
së shkallës së parë dhe që lëndën ta kthejnë në rishqyrtim dhe rivendosje. 

Aktgjykimi i gjykatës së Apelit 
Para Gjykatës së Apelit, ankesën e ka shqyrtuar dhe për të njëjtën ka vendosur 
kolegji ankimor i Departamentit për Krime të Rënda i asaj gjykate, me të cilin ka 
kryesuar, gjyqtari Abdullah Ahmeti[85]. Pas seancës së datës 1 tetor të vitit 2019, 

[85]  Anëtarët e kolegjit ankimor, gjyqtarja Hava Haliti dhe gjyqtari Xhevdet Abazi.
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analizës së shkresave të lëndës, aktgjykimit të shkallës së parë, pretendimeve an-
kimore dhe përgjigjeve ndaj këtyre pretendimeve, kolegji ankimor e ka refuzuar 
ankesën e prokurorisë si të pabazë. Sipas vendimit të kolegjit ankimor, me rastin 
e sjelljes së aktgjykimit të shkallës së parë nuk ka pasur shkelje thelbësore të pro-
cedurës penale si dhe as shkelje të tjera për të cilat kujdeset gjykata e shkallës së 
dytë sipas detyrës zyrtare. Dispozitivi i aktgjykimit është i qartë dhe konkret dhe 
nuk mund të jetë i përputhshëm me arsyetimin, sepse i akuzuari është liruar nga 
akuzat. Gjykata në mënyrë precize dhe të ligjshme i ka kon"rmuar faktet rele-
vante, të cilat i ka mbështetur me provat e paraqitura në shqyrtimin kryesor. Me 
këto prova nuk është vërtetuar se i akuzuari në çfarëdo mënyre ka marrë pjesë në 
sulmet mbi banorët e fshatit Dush/Du&. 

Seanca e kolegjit ankimor është mbajtur në pajtim me nenin 390 të KPPRK[86], pa 
praninë e palëve në procedurë. 

Me vendimin e Gjykatës së Apelit ka përfunduar procedura e rregullt kundër të 
akuzuarit Millorad Zajiqit.

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë 
Zyra e prokurorit të shtetit (Prokurori i shtetit, Agron Qalaj) në datën 18 janar të 
vitit 2019 ia ka dorëzuar Gjykatës Supreme të Kosovës mjetin e jashtëzakonshëm 
juridik – kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë kundër vendimit të gjykatave të 
rregullta në lëndën Prokurori kundër Millorad Zajiqit. Me anë të mjetit të jashtëz-
akonshëm juridik janë kundërshtuar aktgjykimi i shkallës së parë i Departamen-
tit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Pejë/Pe' i datës 8 mars të vitit 
2019, si dhe aktgjykimi i Gjykatës së Apelit i datës 1 tetor të vitit 2019, e sjellë në 
procedurën për ankesa. 

Kërkesa është sjellë për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave të Procedurës 
Penale[87] dhe shkeljes së Kodit Penal[88]. Me te i është propozuar Gjykatës Supreme 

[86]  Me këtë nen të Kodit mbi Procedurën Penale të Kosovës janë precizuar rrethanat e or-
ganizimit të seancës së kolegjit ankimor, prania e palëve në procedurë, pasojat e mospje-
sëmarrjes, si edhe fakti se kur mund të mbahet seanca pa praninë e palëve në procedurë. 
Sipas këtij neni, lajmërimi i palëve në procedurë është i obliguar në lëndët kur të akuzuarit 
i është shqiptuar dënimi me burg me anë të aktgjykimit, i cili kundërshtohet. 

[87]  E paraparë me nenin 432, paragra" 1, pikat 1.2 dhe 1.3, në lidhje me nenin 384, paragra" 
1, pika 1.12, që është në lidhje me nenin 370, paragra" 7 i KPPK.

[88]  E paraparë me nenin 385 të KPPK.
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të Kosovës që ta pranojë kërkesën dhe që të kon"rmojë se aktgjykimet e cekura 
përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të Procedurës Penale dhe shkelje të Ko-
dit Penal. 

Kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, prokuroria e shtetit e ka sjellë lidhur me 
kërkesën me shkrim të prokurorit kompetent të Zyrës së PSRK të datës 9 dhjetor 
të vitit 2019. Pas shqyrtimit dhe analizës së shkresave të lëndës dhe aktgjykimit 
të shkallës së parë si dhe të gjykatës së shkallës së dytë, Prokuroria e shtetit ka 
konstatuar se aktgjykimi i shkallës së parë është sjellë në kundërshtim me Kodin 
e Procedurës Penale. 

Sipas gjetjeve të Zyrës së Kryeprokurorit, procedura penale ka "lluar lidhur me 
akuzat për krime të lu*ës kundër popullatës civile (për shkak të shkeljeve të nenit 3 
të përbashkët të Konventave të Gjenevës të datës 8 gusht të vitit 1949), e kryer në 
bashkëkryerje me persona të panjohur. Prokuroria, në (alën e saj përfundimtare, 
duke pasur parasysh provat e paraqitura, e ka ndryshuar kuali"kimin juridik të 
veprës penale dhe, së këndejmi, të akuzuarit ia ka vënë në barrë veprën penale të 
organizimit të grupit me qëllim të kryerjes së gjenocidit, krimit kundër njerëzimit 
dhe krimit të lu*ës. Gjykata e shkallës së parë, krahas mja% provave, të cilat proku-
rori special i ka prezantuar gjatë procedurës, me aktgjykimin e datës 8 mars të vi-
tit 2019 e ka liruar të akuzuarin nga akuzat. Arsyetimi i këtij aktgjykimi përmban 
shkelje thelbësore të procedurës penale. Ai është i paqartë, nuk përmban mja% 
arsye mbi faktet e vlerësuara si vendimtare, e me të cilat gjykata është udhëhequr 
në rastin e sjelljes së vendimit. Po ashtu, arsyet të cilat kanë të bëjnë me pjesën li-
ruese janë në kundërshtim me provat të cilat gjenden në shkresat e lëndës. Shkelje 
të dispozitave të procedurës penale ekzistojnë pasi që edhe kopja me shkrim e 
aktgjykimit nuk është përgatitur në mënyrën e paraparë me shkrim, në pajtim 
me nenin 370, paragra" 7 i KPRK. Është obligim i secilit institucion në procedurë 
penale që në tërësi dhe që të vërtetojë me saktësi faktet, të cilat janë thelbësore për 
sjelljen e vendimit të ligjshëm. 

Zyra e kryeprokurorit, po ashtu, ka gjetur se Gjykata e Apelit ka gabuar kur e 
ka refuzuar ankesën e Prokurorisë Speciale dhe e ka kon"rmuar aktgjykimin e 
shkallës së parë me arsyetimin se nuk ekzistojnë shkelje, në të cilat kjo prokurori 
është thirrur në ankesë. Gjykata e Apelit nuk ka marrë parasysh se dëshmitarët e 
prokurorisë kanë dëshmuar mbi ngjarjet, të cilat kanë ndodhur para njëzet (20) 
viteve, se i kanë harruar disa rrethana të cilat nuk kanë qenë relevante, se pak 
ose fare nuk kanë menduar se një ditë do të kenë nevojë për të dëshmuar mbi 
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atë se çfarë iu ka ndodhur, dhe atë në periudhën kur jeta e tyre në çdo moment 
ka qenë në rrezik. Krahas humbjeve materiale, ata kanë përjetuar edhe lëndime 
shpirtërore duke i humbur personat e tyre të dashur. Në bazë të deklaratave të 
dëshmitarëve nuk ka qenë e vështirë për të vërtetuar se çka ka ndodhur në fshatin 
Dush/Du&. Të gjithë dëshmitarët në mënyrë të njëjtë kanë dëshmuar mbi ngjarjen 
dhe, së këndejmi, e kanë parë të akuzuarin në uniformë ushtarake, të armatosur 
dhe në automjetin e tij. Dëshmitarët para gjykatës kanë dëshmuar se i akuzuari 
ka shtënë në drejtimin e tyre, se që nga "llimi i sulmit në fshatarët, ai shtëpinë e 
tij e ka përgatitur për sulme, duke vendosur përreth shtëpisë së tij dhe në ballkon 
thasë me rërë. Së këndejmi, ai në mënyrë të drejtpërdrejtë ka marrë pjesë në gru-
pin, i cili me armë të ndryshme të zjarrit i ka sulmuar banorët e fshatit Dush/Du&.

Prokurori i shtetit me anë të kërkesës së tij i ka prezantuar edhe deklaratat e dës-
hmitarëve, të cilët kanë dëshmuar para gjykatës së shkallës së parë, por të cilëve 
kjo gjykatë nuk iu ka besuar, por e ka pranuar deklaratën e të akuzuarit, i cili 
e ka kundërshtuar çfarëdo pjesëmarrje në sulmet, për të cilat ngarkohet. Sipas 
mendimit të prokurorit të shtetit, kjo deklaratë e të akuzuarit është kontradiktore, 
posaçërisht me deklaratat e tij nga faza të ndryshme të procedurës. 

Në fund, sipas pretendimeve të Zyrës së Kryeprokurorit të shtetit, aktgjykimet e 
gjykatave më të ulëta në lëndën Prokurori kundër Millorad Zajiqit, kundër të cilave 
është parashtruar kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë, përmbajnë shkelje të Kodit 
Penal në dobi të të akuzuarit. Në bazë të provave të paraqitura gjatë shqyrtimit 
kryesor qartazi rezulton se i akuzuari e ka kryer veprën penale në mënyrën e përs-
hkruar në aktakuzë. Në bazë të arsyeve të paraqitura, prokurori gjen se kërkesa për 
mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar dhe, së këndejmi, i ka propozuar Gjykatës 
Supreme që e njëjta të pranohet si e bazuar dhe të vendos sipas detyrës zyrtare. 

Përgjigja në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë 
Mbrojtësi i të akuzuarit, avokati Vasiq, në afatin e paraparë me ligj[89] e ka pa-
rashtruar përgjigjen në kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të Prokurorisë së 
Shtetit, me propozimin që Gjykata Supreme ta refuzoj këtë kërkesë si të pabazë.

[89]  Me nenin 435 të KPPRK është e paraparë procedura lidhur me kërkesën për mbrojtje 
të ligjshmërisë para Gjykatës Supreme të Kosovës, si dhe rrethana që kur Gjykata Supre-
me vlerëson se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar, e njëjta ia dorëzon 
palës së kundërt që në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh mund t’ia parashtrojë përgjigjen 
gjykatës. – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861 
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Mbrojtësi, në përgjigjen e tij, ka thënë: „Prokurorja speciale, zonja Salihi, në (alën 
e saj përfundimtare e ka saktësuar aktakuzën dhe ka propozuar që i mbrojturi im 
të shpallet fajtor për veprën penale të organizimit të grupit me qëllim të kryerjes së 
gjenocidit, krimit kundër njerëzimit dhe krimit të lu*ës nga neni 160, paragra" 2, e 
në lidhje me paragra"n 1 të KPRK[90], në vend të veprës penale krim i lu*ës kun-
dër popullatës civile nga neni 142 i LP të RSFJ-së.“ Sipas mbrojtësit, vepra penale 
e rikuali"kuar nuk mund të zbatohet në krime të lu*ës të cilat kanë ndodhur në 
vitin 1999, sepse nuk ka qenë e paraparë sipas LP të RSFJ-së, i cili ka qenë në fuqi 
në kohën e kryerjes së veprës penale, me të cilën i akuzuari ngarkohet.

Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës
Kolegji i Gjykatës Supreme të Kosovës, e cila ka vendosur në lidhje me mjetin 
e jashtëzakonshëm juridik – kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë të Zyrës së 
Kryeprokurorit, pas shqyrtimit të parashtresave të palëve në procedurë, ka vërt-
etuar se përgjigja e mbrojtësit së të akuzuarit në kërkesën e kryeprokurorit është e 
pabazuar. Me Ligjin Penal të RSFJ-së, i cili ka qenë në fuqi në kohën e kryerjes së 
veprës penale, si vepër penale ka qenë e paraparë si organizim i grupit me qëllim të 
kryerjes së gjenocidit, krimit kundër njerëzimit dhe krimit të lu*ës (neni 145 i LP të 
RSFJ-së), me përmbajtjen e njëjtë si edhe vepra penale e paraparë me KPRK, me 
ndryshimin, që ka të bëjë me sanksionet e parapara.[91] 

Gjykata, me anë të analizës së kërkesës së prokurorisë si dhe të shkresave të lënd-
ës, ka gjetur se në veprimet e të akuzuarit ka elemente të veprës penale, të cilat 
prokuroria, pas ndryshimit të kuali"kimit juridik, të akuzuarit ia ka vënë në bar-
rë. I akuzuari ka qenë anëtar i grupit, i cili ka qenë i organizuar për kryerjen e 
veprave penale. Veprimet e tij kanë qenë të drejtuara kundër popullatës civile. 
Ai ka kryer përgatitje për kryerjen e sulmeve, i ka vendosur thasët me rërë rreth 
shtëpisë së tij dhe në ballkon, ka bërë shkarkimin e armëve dhe i ka futur ato në 

[90]  Kodi Penal, i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit 2012. 
[91]  Kodi Penal i Republikës së Kosovës, i cili ka hyrë në fuqi në fund të vitit 2012, për veprën 

penale organizim i grupit me qëllim të kryerjes së gjenocidit, krimit kundër njerëzimit dhe 
krimit të lu*ës nga neni 160, është më i butë për kryerësin krahasuar me veprën penale 
organizim i grupit, nxitje për kryerje të gjenocidit dhe të krimeve të lu*ës nga neni 145 të LP 
të RSFJ-së. Sipas LP të RSFJ-së, për veprën penale nga paragra" 1 i nenit të cekur është i 
paraparë dënimi me burgosje së paku prej pese (5) vitesh, kurse KPRK parasheh dënimin 
prej në (1) deri në dhjetë vite. LP i RSFJ-së për veprat e kryera sipas paragra"t 2 nga neni 
145 e parasheh dënimin me burgosje prej së paku një (1) viti, kurse KPRK për veprat pe-
nale nga paragra" 2 i nenit 160 parasheh dënimin me burgosje në kohëzgjatje prej një (1) 
deri pesë (5) vite. 
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shtëpinë e tij, si dhe ka shtënë drejt shtëpive, në të cilat kanë jetuar civilët sh-
qiptarë. Veprimet e cekura janë vërtetuar me deklaratat e dëshmitarëve, të cilat 
gjykata e shkallës së parë i ka vlerësuar si të pabesueshme dhe jo bindëse për 
shkak të ndryshimeve të cilat dëshmitarët i kanë thënë me rastin e të dëshmuarit 
para panelit shqyrtues, si dhe për shkak të mospërputhjeve me deklaratat e tyre 
nga fazat e mëhershme të procedurës. 

Sipas gjetjeve të Gjykatës Supreme, me aktgjykimet e sulmuara janë përfshirë të 
gjitha veprimet konkrete të të akuzuarit: prania në vendin e ngjarjes, përgatitjet 
për ofensivën, vendosja e thasëve me rërë, shkarkimi i armëve si dhe të shtënat 
nga arma e zjarrit në drejtim të shtëpive të banuara, në të cilat kanë jetuar shqip-
tarët. Të gjitha këto janë veprime, të cilat, sipas gjetjeve të aktgjykimeve të refu-
zuara, nuk janë vërtetuar. 
 
Sipas aktgjykimit të Gjykatës Supreme, në veprimet e të akuzuarit ka elemente të 
veprës penale organizim i grupit me qëllim të kryerjes së gjenocidit, krimit kundër 
njerëzimit dhe krimit të lu*ës. Edhe pse në aktgjykimet e hedhura gjykatat më të 
ulëta pohojnë se nuk është (ala për organizim të grupit, i akuzuari para gjyka-
tës ka thënë se në natën kritike ka qenë kujdestar, gjë që e vërteton se ka qenë 
anëtar i grupit. Sipas aktgjykimit të instancës më të lartë gjyqësore, me vendimet 
e mëhershme, këtij fakti nuk i është dhënë rëndësi e me këtë është bërë një shkelje 
thelbësore e dispozitave të procedurës penale. Sipas këtij aktgjykimi, gjykata më 
të ulëta në vendimet e tyre nuk e kanë bërë dallimin midis përkatësisë në grup 
dhe kryerjes së veprimeve për të cilat është formuar grupi, edhe pse është (ala për 
veprimet, të cilat ligji i dallon në mënyrë shumë të qartë. Organizimi i grupit dhe 
anëtarësia në grup përbënë një aspekt të përgjegjësisë individuale. Për ekzistimin 
e veprës nuk është e domosdoshme që anëtari i grupit të kryejë vepër penale. 

Gjykata Supreme gjen se aktgjykimet e hedhura përmbajnë shumë mungesa që 
lidhen me karakteristikat themelore të veprës penale, me të cilën i akuzuari ngar-
kohet, gjë që përbënë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës penale. Kjo 
!et se kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë është e bazuar. Gjykata, po ashtu, ka 
konstatuar se ekzistojnë lëshime në përshkrimin e veprimeve të inkriminuara në 
aktakuzë, si dhe në aktgjykimin e parë me rastin e saktësimit të veprave penale, 
për të cilat është organizuar grupi[92] për kryerjen e veprave penale të parapara me 

[92]  Neni 160 i KPRK i cili ka hyrë në fuqi në vitin 2012. 
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nenet 148-156 të KPRK[93]. Këtë vepër penale e kryen secili person, i cili e organi-
zon grupin, i cili e ka për qëllim kryerjen e veprave penale të parapara me nenet 
148-156 të KPRK. Po ashtu, gjykata gjen se i akuzuari me aktgjykimet e gjykatave 
më të ulëta nuk është liruar mbi bazën e cekur – jo pse në kuali"kimin juridik të 
veprës penale, për të cilën i akuzuari ngarkohet, nuk janë cekur nenet e cekura, 
por për shkak të mungesës së provave mbi veprën penale. Megjithëkëtë, kërkesa 
për mbrojtjen e ligjshmërisë nga ana e prokurorit të shtetit nuk është parashtruar 
mbi këtë bazë (Gjykata Supreme me rastin e vendosjes është lidhur me pretendi-
met e precizuara në kërkesë)[94].

Gjykata Supreme, me aktgjykimin e saj ka përfunduar se kërkesa për mbrojtjen e 
ligjshmërisë është sjellë në dëm të të akuzuarit dhe se, në përputhje nenin 438, pa-
ragra" 2 i KPPRK vetëm janë konstatuar shkeljet e kodit mbi procedurën penale 
dhe të ligjit penal në aktgjykimet e institucioneve më të ulëta të gjyqësorit – me 
vendimin e saj nuk ka mundur për të ndikuar në vendimin e plotfuqishëm, e cila 
është sjellë në procedurën penale kundër të akuzuarit[95].

Gjetjet e FDH Kosovë 
1. Aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës i datës 18 shkurt të vitit 2020, me 
të cilin instanca më e lartë gjyqësore ka vendosur lidhur me mjetin e jashtëzak-
onshëm juridik (kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë), Zyra e Kryeprokurorit[96] 
aktgjykimin e plotfuqishëm të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës 
#emelore në Pejë/Pe' dhe aktgjykimin e Gjykatës së Apelit në lëndën Proku-
rori kundër Millorad Zajiqit ka gjetur se aktgjykimet paraprake të gjykatave më 
të ulëta në këtë lëndë përmbajnë shkelje thelbësore të dispozitave të procedurës 
penale dhe të ligjit penal dhe e ka miratuar kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë 
të prokurorisë si të bazuar. 

FDHK gjen se aktgjykimi i datës 18 shkurt të vitit 2020 është sipërfaqësor dhe jo i 
plotë. Madje edhe me të gjitha pjesët obligative formale, të cilat sipas ligjit duhet t’i 

[93]  Të dyja ligjet parashohin vepra konkrete penale (nene të ligjit) për të cilat organizimi i 
grupit është i dënueshëm. 

[94]  Neni 436, paragra" 1 i KPPRK parasheh: „Me rastin e vendosjes mbi kërkesën për mbroj-
tjen e ligjshmërisë, Gjykata Supreme e Kosovës do të ku"zohet vetëm në hetimin e atyre 
shkeljeve të ligjit, në të cilat thirret parashtruesi i kërkesës në kërkesën e tij.“ 

[95]  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861 
[96]  Neni 433, paragra" 1 i KPPRK parasheh se kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë mund 

ta parashtrojë kryeprokurori, i akuzuari dhe mbrojtësi i tij. 
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përmbajë, aktgjykimi i Gjykatës Supreme të Kosovës i ka vetëm katër faqe, krahas 
paragra"t të pestë në faqen e pestë. Me te vetëm ceken rrethana të caktuara të ngja-
rjes tragjike, të cilave Gjykata Supreme ua ka kushtuar vëmendjen si të besueshme, 
por pa cekur arsye konkrete, ku shihen lëshimet e institucioneve më të ulëta të gjy-
qësorit, të cilat e kanë çuar Gjykatën Supreme deri te përfundimi për mbrojtje të 
ligjshmërisë të prokurorisë se është i bazuar. 

Për shembull, disa pretendime në aktgjykimin e Gjykatës Supreme të Kosovës vetëm 
janë nxjerrë nga konteksti, siç është ky: „I akuzuari vet ka deklaruar se në natën kri-
tike ka qenë kujdestar, gjë që e vërteton se i akuzuari ka qenë pjesë e grupit, i cili 
ka marrë pjesë në kryerjen e krimit të lu%ës në atë kohë.“ Mungon, megjithëkëtë, 
shpjegimi ku dhe me çfarë rasti i akuzuari ka qenë kujdestar dhe në çfarë konteksti 
e ka deklaruar këtë para gjykatës. Në kontekstin direkt, askund në shkresat e lëndës, 
të cilat kanë të bëjnë me sjelljet e mëhershme, nuk qëndron se “i akuzuari vet ka 
deklaruar se në natën kritike ka qenë kujdestar, duke vërtetuar se ka qenë pjesë e 
grupit, i cili ka marrë pjesë në kryerjen e krimit të lu%ës në atë kohë “.

Po ashtu, për shembull, Gjykata Supreme ka gjetur se veprimet e të akuzuarit kanë 
qenë të drejtuara kundër popullatës civile, sepse ka bërë përgatitje për kryerjen e 
sulmeve (nuk ceket se cilave sulme), ka vendosur thasë me rërë rreth shtëpisë së 
tij (ky është më shumë defansiv se sa ofensiv), ka shkarkuar armë dhe i ka futur në 
shtëpinë e tij (me vullnetin e tij ose me dhunë?) si edhe se ka shtënë në drejtim të 
shtëpive, në të cilat kanë banuar civilët shqiptarë (askush nga dëshmitarët nuk ka 
provuar në mënyrë të bindshme se e ka parë dhe e ka identi"kuar të akuzuarin se 
e ka bërë këtë ose veprimet e tjera të cekura më lartë). Përkundër kësaj se gjykata 
e shkallës së parë i ka vlerësuar si të pabesueshme deklaratat e dëshmitarëve që 
!asin për këto veprime të të akuzuarit, duke dhënë hollësi dhe arsyetim të besue-
shëm të këtyre vlerësimeve, veprimet e cekura janë pranuar si inkriminuese nga 
ana e Gjykatës Supreme krahas vlerësimit se me këto veprime nuk është dhënë 
rëndësia nga ana e gjykatave më të ulëta, gjë që sipas kësaj gjykate përbënë shkelje 
thelbësore të dispozitave të procedurës penale. 

2. Si instanca më e lartë gjyqësore dhe institucion në të cilin punojnë gjyqtarët me 
përvojën më të madhe dhe me punën më të gjatë në gjyqësor, Gjykata Supreme e 
Kosovës duhet të shërbejë si shembull, duke orientuar me vendimet e saj punën e 
gjykatave të instancave më të ulëta. Kur merret me lëndë të rëndësishme e të rënda, 
siç janë ato për krimet e lu%ës, Gjykata Supreme e Kosovës gjithmonë duhet të ketë 
parasysh se nga ajo priten analiza të hollësishme dhe interpretime të dispozitave li-
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gjore, sepse me vendimet e saj ajo e formon praktikën gjyqësore, në të cilën gjykatat 
e instancave më të ulëta do të mund të thirreshin në vendimet veta. Gjykata Supre-
me në arsyetimin e vendimeve të veta do të mundte në të ardhmen që të thirret dhe 
të citoj praktikën e deritashme dhe përvojat e gjykatave kosovare në procedurat për 
krimet e lu%ës si dhe të shfrytëzojë vendimet e gjykatave dhe të tribunaleve ndërk-
ombëtare. Fundi i fundit, vendimet e Gjykatës Supreme duhet të jenë profesionale, 
të hollësishme dhe gjithëpërfshirëse.

3. Me këtë rast, FDHK e konsideron të nevojshme të përsërisë një pjesë të gjetjes së 
saj në lëndën Prokurori kundër Millorad Zajiqit nga raporti vjetor i vitit 2019, për 
të cilën gjykata e shkallës së parë me aktgjykimin e saj në këtë lëndë i ka analizuar 
deklaratat e dëshmitarëve të prokurorisë para trupit gjykues, secilën në mënyrë të 
veçantë dhe në lidhje me tjetrën dhe me deklaratat e tyre nga fazat e mëhershme të 
procedurës penale. Analiza nuk ka gjetur se dëshmitarët e kanë vërtetuar pjesëmarr-
jen e të akuzuarit në kryerjen e veprës, me të cilën ngarkohet, si edhe se i kanë vërtet-
uar pretendimet e aktakuzës. Ata, madje, për shumë rrethana kanë dëshmuar jo pse 
e kanë parë vet drejtpërdrejt, por për arsye se ashtu kanë dëgjuar. #jeshtë, nuk kanë 
vërtetuar se e kanë parë të akuzuarin në kryerjen e veprimeve të cekura në aktakuzë. 

Gjykata e shkallës së parë, me anë të aktgjykimit ka vërtetuar se ngjarja kritike e 
përshkruar në aktakuzë ka ndodhur, se fshati Dush/Du& është sulmuar disa herë 
gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë, se shtëpitë e banorëve të fshatit 
kanë qenë të djegura, se në këto sulme janë zhdukur tre persona, se disa persona 
janë vrarë, kurse disa të tjerë janë plagosur rëndë. Megjithëkëtë, në bazë të prova-
ve, posaçërisht në bazë të deklaratave të dëshmitarëve, gjykata e shkallës së parë 
nuk ka mundur të vërtetojë pjesëmarrjen e të akuzuarit në kryerjen e veprave 
penale të cekura. 

4. Pas vendosjes së të gjitha instancave gjyqësore në lëndën Prokurori kundër 
Millorad Zajiqit, mund të konstatohet se drejtësia në këtë rast nuk është e kënaqur. 
Banorët e fshatit Dush/Du&, të cilët edhe e sot e kësaj dite nuk i kanë gjetur trupat 
e më të dashurve të tyre, të cilëve iu janë shkaktuar lëndime të rënda trupore, 
kanë përjetuar trauma të rënda psikike ose kanë mbetur pa kulm mbi kokë, ende 
janë larg nga konstatimi i personave që janë përgjegjës për atë që iu ka ndodhur 
atyre. Kjo do të thotë se ende i mbetet prokurorisë obligimi për të hetuar ngjarjet 
dhe për të identi"kuar personat përgjegjës për krimet, të cilat kanë ndodhur gjatë 
kohës së kon!iktit të armatosur në fshatin Dush/Du&. 
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2.1. Procedura e vlerësimit të aktakuzës

2.1.1. Lënda: Prokurori kundër Nedeljko Spasojeviqit dhe të tjerëve 

Para kryetarit të trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore 
në Prishtinë/Pri&tina, gjyqtarit Valon Kurtaj[97], në lëndën Prokurori kundër Ne-
deljko Spasojeviqit dhe të tjerëve[98], në datën 4 dhjetor të vitit 2020 është mbajtur 
seanca e dëgjimit të parë për aktakuzën e ndryshuar për herë të dytë të Zyrës së 
PSRK të datës 10 nëntor të vitit 2020 (PPS/nr. 24/2018)[99].

Gjashtë të akuzuarit në aktakuzën sërish të ndryshuar ngarkohen se, si pjesëtarë 
të grupit kriminal, kanë marrë pjesë ose kanë ndihmuar në vrasjen e politikanit 
serb nga veriu i Kosovës, Oliver Ivanoviqit, e cila ka ndodhur në datën 16 janar 
të vitit 2018. 

Të akuzuarit Nedeljko Spasojeviqi dhe Zharko Jovanoviqi, secili individualisht, 
me aktakuzë ngarkohen edhe për kryerje të veprës penale pronësi e paautorizuar, 
kontroll dhe posedim i armës[100]. 

Rrjedha e procedurës paraprake[101] 
Drejtoria për Hetimin e Krimeve të Rënda (DHKR) e Policisë së Kosovës (PK) i ka 
hapur hetimet në lidhje me vrasjen e Oliver Ivanoviqit në të njëjtën ditë në të cilën 
ajo ka ndodhur. DHKR gjatë vitit 2018 dhe 2019 ia ka parashtruar Zyrës së PSRK 
disa kallëzime penale. Sipas tyre, persona të panjohur, në datën 16 janar të vitit 

[97]  I cili gjatë kësaj seance ka vendosur në cilësinë e gjyqtarit të vetëm. 
[98]  Të bashkakuzuarit: Marko Roshiq, Silvana Arsoviq, Dragisha Markoviq, Zharko Jovanoviq 

dhe Rade Basara.
[99]  Zyra e PSRK me rastin e vrasjes së Oliver Ivanoviqit në datën 16 janar të vitit 2018, i ka 

ngritur edhe dy aktakuza, në datën 2 dhe 27 dhjetor të vitit 2019. Secili prej akteve akuzu-
ese e ka pasur formën e aktakuzës së veçantë. 

[100]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 374, paragra" 1 i KPRK (2012).
[101]  Hollësitë mbi fazën hetimore të procedurës, si dhe mbi "llimin e procedurës së vlerësi-

mit të aktakuzës, janë prezantuar në raportin vjetor të viteve paraprake. 

!.".
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2018, rreth orës 08:14 të mëngjesit, nga automjeti Opel Astra pa targa të regjistrimit 
dhe me xhama të errësuar në lëvizje, kanë shtënë nga arma e zjarrit (kalibri 9mm) 
në drejtim të Ivanoviqit, i cili ka qenë duke shkuar me këmbë në punë. Në momen-
tin kur plumbat nga arma e zjarrit janë hap në drejtim të tij, Ivanoviqi është gjendur 
para zyrës së tij, përkatësisht selisë së Iniciativës Qytetare „Demokraci, drejtësi, liri“. 
Në atë rast në Ivanoviqin është shtënë me gjashtë (6) plumba, prej të cilave i janë 
shkaktuar lëndime të rënda trupore, nga të cilat së shpejti ka vdekur në ambientet e 
spitalit rajonal në pjesën veriore të Mitrovicës/Mitrovica. 

Kallëzimet penale janë parashtruar kundër të dyshuarve Nedeljko Spasojeviq, 
Marko Roshiq, Silvana Arsoviq, Dragisha Markoviq dhe Zharko Jovanoviq, për 
shkak të dyshimit të bazuar se i kanë ndihmuar personat, të cilët me armë të zja-
rrit e kanë privuar nga jeta Jovanoviqin.
 
Duke vepruar në lidhje me kallëzimet penale, Zyra e PSRK (prokurori, Sylë Hoxha) 
në datën 23 nëntor të vitit 2018 e ka sjellë vendimin për mbajtjen e të dyshuarve 
Nedeljko Spasojeviqit (pjesëtar i PK, hetues pranë stacionit Mitrovicë Veri/Mitro-
vica Sever), Marko Roshiqit dhe Dragisha Markoviqit (po ashtu pjesëtar i PK), për 
shkak të ekzistimit të dyshimit se kanë ndihmuar në kryerjen e veprës penale vrasje 
e rëndë, si dhe se i kanë zbuluar fshehtësitë zyrtare ose kanë manipuluar me prova. 

Departamenti për Krime të Rënda i Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina në 
datën 24 nëntor të vitit 2018, pas seancës së dëgjimit, e ka caktuar masën e para-
burgimit për Spasojeviqin dhe Roshiqin për shkak të ekzistimit të dyshimit se e 
kanë kryer veprën penale ndihmë në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë[102], 
derisa të dyshuarit Markoviq paraburgimi i është caktuar për shkak të dyshimit 
të dyshimit të bazuar se e ka kryer veprën penale zbulim i fshehtësisë zyrtare[103]. 
Ky vendim mbi paraburgimin në procedurën ankimore është anuluar me ven-
dimin e Gjykatës së Apelit të datës 4 dhjetor të vitit 2018. Me te, procedura mbi 
masën e sigurisë i është kthyer gjykatës së shkallës së parë në rivendosje[104]. Sipas 
udhëzimeve të gjykatës së shkallës së dytë, në datën 17 dhjetor të vitit 2018 është 
mbajtur seanca e re dëgjimit me qëllim të rishqyrtimit të masës së sigurisë dhe 
është sjellë vendimi në bazë të të cilit kjo masë ka mbetur në fuqi. 

[102]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 179, paragra" 3, në lidhje me nenin 33, paragra" 
2 dhe nenin 34, paragra" 2, si dhe nenin 34 të KPRK. 

[103]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 433, paragra" 2 i KPRK.
[104]  Kolegji ankimor, me vendimin e tij, ka propozuar që të akuzuarit të mbahen në parabur-

gim deri në sjelljen e vendimit të ri lidhur me kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit. 
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Masa e paraburgimit për këta tre të akuzuar është vazhduar në mënyrë të rregullt 
deri në datën 19 shkurt të vitit 2019, kur me vendim të gjykatës ajo i është hequr 
të dyshuarit Dragisha Markoviq[105]. Vendimet mbi masat e për të dyshuarit në 
procedurën ankimore janë kon"rmuar, midis të tjerash, edhe për shkak të ekzi-
stimit të rrezikut nga arratisja. 

Lidhur me aktakuzat, DHKR në datën 11 shkurt të vitit 2019 e ka parashtruar 
plotësimin e padisë penale kundër të dyshuarve Millan Radoiçiqit, Zvonko Ve-
selinoviqit, Nedeljko Spasojeviqit, Marko Roshiqit dhe Silvana Arsoviqit, sipas 
së cilës ata, si anëtarë të grupit kriminal, i kanë kryer disa vepra penasle. Sipas 
plotësimit, i dyshuari Spasojeviq ka bashkëpunuar ngushtë me grupin kriminal, 
me të cilin kanë udhëhequr Millan Radoiçiqi dhe Zvonko Veselinoviqi. Si anëtar 
i grupit kriminal, ai ka bashkëpunuar me kryerësit e vrasjes së Oliver Ivanoviqit, 
para dhe pas vrasjes, duke ua mundësuar që ata lirshëm të të lëvizin dhe të lar-
gohen nga vendi i ngjarjes. Po ashtu ua ka mundësuar anëtarëve të grupit, me të 
cilin kanë udhëhequr Radojçiqi dhe Veselinoviqi në veri të Mitrovicës/Mitrovica, 
që, edhe në rast të kryerjes së veprës penale kundër tyre të mos zhvillohen heti-
met në drejtim të këtyre veprave. Zharko Jovanoviqit dhe Dragisha Markoviqit i 
është vënë në barrë se kanë manipuluar me provat. 

Drejtoria për Krime të Rënda e ka parashtruar në datën 10 tetor të vitit 2019 ra-
portin plotësues të kallëzimit penal kundër të akuzuarve Zheljko Bojiqit dhe Ra-
deta Basarës[106], dhe atë kundër Bojiqit për shkak të bashkëpunimit të ngushtë me 
grupin kriminal të Radoiçiqit dhe Veselinoviqit, kurse kundër Basarës për shkak 
se, duke qenë anëtar i grupit të cekur, nuk i ka kryer detyrat zyrtare, të cilat është 
dashur t’i kryej si hetues pranë stacionit policor në Mitrovicë Veri/Mitrovica Sever. 

Aktakuza e datës 2 dhjetor të vitit 2019
Lidhur me vrasjen e Oliver Ivanoviqit, prokurori i shtetit i Zyrës së PSRK, Sylë 
Hoxha e ka ngritur në datën 2 dhjetor të vitit 2019 aktakuzën kundër Nedeljko 
Spasojeviqit, Marko Roshiqit, Silvana Arsoviqit, Dragisha Markoviqit, Zharko Jo-
vanoviqit dhe Rade Basarës. 

Të akuzuarit Nedeljko Spasojeviqi, Marko Roshiqi dhe Rade Basara ngarkohen se, 
së bashku me të dyshuarit të cilët ndodhen në arrrati (Millan Radoiçiqi, Zvonko 

[105]  Kur i është caktuar masa më e butë e paraqitjes në stacion policor. Të akuzuarit Spasoje-
viq dhe Roshiq edhe më tutje ndodhen në paraburgim. 

[106]  Të akuzuarit Basara i është caktuar masa e paraburgimit në datën 16 tetor të vitit 2019. 
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Veselinoviqi dhe Zheljko Bojiqi), kanë vepruar në kuadër të grupit të organizuar 
kriminal (të organizuar në mënyrë hierarkike dhe të strukturuar, me role saktës-
isht të përcaktuara), i cili nuk është formuar rastësisht qysh në vitin 2011 dhe me 
të cilin kanë udhëhequr Zvonko Veselinoviqi dhe Millan Radoiçiqi. Në kuadër 
të grupit kriminal, të gjithë të akuzuarit kanë vepruar në vazhdimësi dhe në ba-
shkëkryerje si dhe me vetëdije e me qëllim të realizimit të qëllimit të organizatës. 
 
I akuzuari Spasojeviq me këtë aktakuzë ngarkohet se ai, si anëtarë i grupit, i ka 
krijuar kushtet, i ka eliminuar pengesat dhe e ka ndihmuar kryerjen e veprës pe-
nale përkatësisht se iu ka ndihmuar kryerësve të sulmit në të ndjerin Ivanoviq 
një ditë para sulmit në te nga automjeti në lëvizje. Këshu, për shembull, me anë 
të automjetit policor i ka dërguar deri te automjeti i tipit Opel Astra, i parkuar në 
periferi, prej të cilit të nesërmen është shtënë në të ndjerin Ivanoviq. 

Sipas aktakuzës, Marko Roshiqi, si anëtar i grupit, në ditën kritike ka ndihmuar 
në kryerjen e sulmit në Ivanoviqin, në atë mënyrë që me automjetin e tij, para 
sulmit, e ka përcjellë lëvizjen e tij. Atij i përshkruhet se në mënyrë aktive ka marrë 
pjesë në kryerjen e veprave të tjera penale në qytet siç është sulmi, tentim vrasja, 
rrahjet në lokacione të ndryshme, e të gjitha këto sipas urdhrave të pranuar nga 
ana e grupit. 

I akuzuari Rade Basara me këtë aktakuzë ngarkohet se, duke shfrytëzuar detyrën 
e tij zyrtare të hetuesit të njësisë hetuese rajonale Mitrovicë Veri/Mitrovica Sever, 
nuk i ka kryer detyrat e tij zyrtare me qëllim që të realizojë dobi për anëtarët e 
grupit, pra, që të fsheh ose të largojë provat dhe gjurmët e krimit të kryer nga ana 
e anëtarëve të grupit. 

Të akuzuarës Silvana Arsoviq i është vënë në barrë se ka ndihmuar në kryerjen 
e vrasjes së rëndë, duke krijuar kushte dhe duke i hequr pengesat për kryerjen e 
vrasjes së rëndë në atë mënyrë që në kohën e sulmit mbi të ndjerin Ivanoviq i ka 
çkyqur kamerat e sigurisë në zyrën e Iniciativës Qytetare „Liri, demokraci, drejtësi“. 

I akuzuari Dragisha Markoviq ngarkohet se i ka dhënë pjesëtarëve të policisë së 
Serbisë informacione kon"denciale nga vendi i ngjarjes, se me të akuzuarin Zhar-
ko Jovanoviqin, pas vrasjes, nga vendi i ngjarjes i ka larguar disa prova si dhe se 
nuk e ka siguruar vendin e ngjarjes, duke iu mundësuar personave të panjohur 
për të dëmtuar provat. 
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Gjatë bastisjes së banesave të të akuzuarve Spasojeviq dhe Jovanoviq janë gjetur 
armë, për të cilat ata nuk e kanë pasur lejen e organeve kompetente për posedim. 
 
Seanca e dëgjimit lidhur me aktakuzën
Duke vepruar në lidhje me aktakuzën, gjyqtari i Departamentit Special të Gjyka-
tës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, Valon Kurtaj e ka caktuar seancën e dëgjimit 
të parë për datën 30 dhjetor të vitit 2019. 

Para mbajtjes së seancës së përcaktuar të dëgjimit, në datën 27 dhjetor të vitit 
2019, Zyra e PSRK ia ka paraqitur Departamentit Special të Gjykatës #emelore 
në Prishtinë një aktakuzë të re kundër të akuzuarve të njëjtë. Aktakuza e re është 
sjellë në bazë të provave të njëjta, por ka qenë e rregulluar. 

Me aktakuzën e re, të akuzuarve Nedeljko Spasojeviq, Marko Roshiq, Rade Basara 
dhe Silvana Arsoviq iu vihet në barrë se kanë vepruar në kuadër të grupit kriminal, 
në bashkëkryerje me Millan Radoiçiqin, Zvonko Veselinoviqin dhe Zheljko Bojiqin 
(të cilët janë në arrati). Grupi ka qenë i strukturuar dhe i organizuar në mënyrë 
hierarkike me role saktësisht të caktuara – nuk ka qenë rastësisht i organizuar dhe 
ka vepruar nga viti 2011. Me grupin kanë udhëhequr Veselinoviqi dhe Radoiçiqi. 
Anëtarët e grupit kanë vepruar në mënyrë të pandërprerë dhe në bashkëkryerje, me 
qëllim dhe me vetëdije, në përputhje me qëllimet dhe aktivitetet e grupit të organi-
zuar kriminal të orientuara drejt kryerjes së një ose më shumë veprave penale. Kanë 
marrë pjesë në aktivitetet kriminale të grupit, duke e ditur se pjesëmarrja e tillë do 
t’i kontribuojë aktiviteteve kriminale, të cilat për qëllim e kanë pasur realizimin e 
dobisë "nanciare të tërthortë ose të drejpërdrejtë, si dhe zgjerimin e kontrollit ndaj 
biznesit dhe kontrollit politik mbi pjesën veriore të Mitrovicës/Mitrovica. Ky grup 
kriminal ka organizuar ose me veprimet e tij ka ndihmuar, lehtësuar, pra, i ka lar-
guar pengesat ose provat ose në mënyra të tjera i ka kontribuuar vrasjes së Oliver 
Ivanoviqit. Me veprimet e tyre, të akuzuarit e kanë kryer veprën penale pjesëmarrje 
ose organizim i grupit kriminal[107], në lidhje me veprën penale ndihmë në kryerjen 
e veprës penale të vrasjes së rëndë (të akuzuarit Marko Roshiq dhe Silvana Arso-
viq)[108], veprën penale keqpëprdorim i detyrës zyrtare (të akuzuarit Nedeljko Spa-
sojeviq, Rade Basara, Dragisha Markoviq dhe Zharko Jovanoviq)[109], veprën penale 

[107]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 283, paragra" 3, në lidhje me paragra"n 1 
të -P.-. 

[108]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 179, në lidhje me nenin 33, paragra" 2 i KPRK. 
[109]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 422, paragra" 2, pika 2.2 e KPRK.
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zbulim i fshehtësisë zyrtare ( i akuzuari Dragisha Markoviq), si dhe veprën penale 
manipulim me prova në bashkëkryerje (të akuzuarit Dragisha Markoviq dhe Zhar-
ko Jovanoviq). Edhe me këtë aktakuzë, të akuzuarve Spasojeviq dhe Jovanoviq, se-
cilit individualisht, i është vënë në barrë kryerja e veprës penale pronësi e palejuar, 
kontroll ose posedim i armës[110]. 

Në seancë janë sjellë të akuzuarit, të cilët ndodhen në paraburgim, kurse kanë 
qenë të pranishëm edhe të akuzuarit, të cilëve nga ana e gjykatës iu është shqip-
tuar masë më e butë e sigurimit të pranisë së tyre në gjykatë, përkatësisht para-
qitje në polici. Aktakuzën gjatë kësaj seance e ka përfaqësuar prokurori i shtetit, 
Blerim Isufaj. 

Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Kurtaj, i ka njo%uar të pranishmit se në datën 27 
dhjetor të vitit 2019 (disa ditë para mbajtjes së seancës) gjykatës i është dorëzuar akta-
kuza, e cila ishte e ndryshuar si në dispozitivë, ashtu edhe në arsyetimin e së njëjtës. 

Mbrojtësit e të akuzuarve në (alët e tyre e kanë theksuar se në rastin konkret nuk 
ka kushte për mbajtjen e seancës së dëgjimit të parë, sepse jo vetëm që aktakuza e 
parë e datës 2 dhjetor të vitit 2019 nuk iu është dorëzuar të akuzuarve dhe mbrojtës-
ve në gjuhën e tyre amtare, por as si e ndryshuar (ose e re) aktakuza nuk iu është 
dorëzuar të akuzuarve dhe mbrojtësve nga ana e prokurorisë në asnjë gjuhë. Të 
akuzuarve dhe mbrojtësve të tyre nuk iu është dhënë as përkthimi i provave, me të 
cilat aktakuza e parë është mbështetur (mbi 10.000 faqe). Mbrojtja e ka theksuar se 
ka probleme edhe në qasje ndaj dokumentacionit në disqet e CD-ve, të cilat nuk 
hapen. Sipas mbrojtjes, prokuroria, me dorëzimin e dokumentacionit në disqe të 
CD-ve, nuk e ka përmbushur obligimin në pikëpamje të zbulimit të provave për 
palën e kundërt[111].

Duke u përgjigjur në kundërshtimet e mbrojtjes, prokurori e ka theksuar se proku-
roria është në fazën e përkthimit të materialeve, të cilat do t’i dorëzohen të akuzuar-
ve pas përkthimit. 

[110]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 374, paragra" 1 i KPRK.
[111]  Me nenin 244 të KPPRK është paraparë që më së voni deri te ngritja e aktakuzës pro-

kurori i shtetit është i obliguar që mbrojtjes t’ia dorëzoj materialin me të cilin disponon 
prokuroria, krahas respektimit të të drejtave për respektim të gjuhës amtare. Materiali, i 
cili më vonë është siguruar, duhet t’i dorëzohet mbrojtjes në afat prej dhjetë (10) ditësh 
nga pranimi. Neni i cekur e cakton që zbulimi i provave nuk guxon të shkoj në dëm të të 
drejtave të të dëmtuarve dhe të dëshmitarëve. 
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Seanca #llestare e mbajtur në datën 11 shkurt të vitit 2020
Seanca e ndërprerë e "llestare lidhur me aktakuzat ka vazhduar në datën 11 shkurt 
të vitit 2020. Kanë qenë plotësuar kushtet për mbajtjen e së njëjtës. Prokuroria i ka 
siguruar qasje mbrojtjes ndaj provave të nevojshme në gjuhën amtare, me përjas-
htim të kopjeve të video-xhirimeve të kamerave të sigurisë në pjesën veriore të Mi-
trovicës/Mitrovica. Gjykata e ka obliguar prokurorinë që mbrojtjes sa më parë t’i 
dorëzohen provat e cekura. 

Aktakuza e datës 27 dhjetor të vitit 2019, e cila është lexuar në "llim të seancës së 
parë të vazhduar, ka shkaktuar polemikë midis palëve në procedurë. Sipas proku-
rorisë, është (ala për aktakuzën e ndryshuar, derisa mbrojtja ka pohuar se është 
(ala për një akt të ri akuzues. 

Pas leximit të aktakuzës, të akuzuarit janë deklaruar se nuk janë fajtor për asnjërën 
prej pikave që lidhen me vrasjen e Oliver Ivanoviqit, në datën 16 janar të vitit 2018. 
Të akuzuarit Nedeljko Spasojeviq dhe Zharko Jovanoviq e kanë pranuar fajin për 
veprën penale pronësi e palejuar, kontroll ose posedim i armës, gjë që është pranuar 
nga ana e gjykatës. Të akuzuarit janë njo%uar se vendimi për këtë akuzë do të 
sjellet kur të vendoset për aktakuzat e tjera, krahas vërejtjes se pranimi i fajit do 
të merret si rrethanë lehtësuese gjatë sjelljes së vendimit përfundimtar në lëndë. 

Mbrojtja gjatë seancës së parë të vazhduar lidhur me aktakuzën e ka kundërs-
htuar përmbajtjen e aktakuzës – se e njëjta nuk është precize, se, midis të tjerash, 
nuk e përmban kohën e kryerjes, vendin, objektet me të cilat është bërë vepra, për 
të cilën akuzohen të akuzuarit. Po ashtu, ajo nuk i përmban veprimet konkrete, 
të cilat të akuzuarit i kanë bërë. Është kërkuar nga gjykata që aktakuza të kthehet 
në prokurori me qëllim të saktësimit të saj, e kjo të ndodh para seancës së dytë 
lidhur me aktakuzën. 
 
Gjatë kësaj seance, mbrojtja e ka propozuar zbutjen e masave të sigurisë, të cilat 
iu janë shqiptuar të akuzuarve, për arsye se prokuroria nuk ka prova, me të cilat 
do ta mbështeste aktakuzën si dhe për shkak se nuk qëndrojnë arsyet për të cilat 
iu janë caktuar masat. Është cekur se me masat, të cilat iu janë shqiptuar të aku-
zuarve, shkelen të drejtat e tyre elementare. Disa të akuzuar, të cilët ndodhen në 
paraburgim, kanë kërkuar transferim nga qendra e paraburgimit, në të cilin kanë 
qenë duke e vuajtur masën. 

Gjykata e ka marrë përsipër se për të gjitha propozimet për zbutje të masave do 



146 RAPORTI VJETOR I FDHK !"!"

të vendos me anë të vendimeve me shkrim, të cilat palët do të kenë mundësi t’i 
kundërshtojnë me anë të ankesave. 

Kryetari i trupit gjykues në fund të kësaj seance i ka njo%uar palët për të drejtën 
mbi parashtrimin e kërkesës për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtimin e prova-
ve. Seanca e shqyrtimit të dytë është caktuar për datën 16 mars të vitit 2020. 

Seanca e plani"kuar dhe e caktuar e shqyrtimit të dytë nuk është mbajtur, në pajtim 
me vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës të datës 12 mars të vitit 2020, me të 
cilin përkohësisht janë ku"zuar të gjitha aktivitetet gjyqësore, në të cilat në proce-
durat para gjykatave është i përfshirë publiku, kurse e gjithë kjo për shkak të pan-
demisë me Virusin Covid-19. 

Kërkesat për hedhje të aktakuzës 
Mbrojtësi i të akuzuarit Nedeljko Spasojeviq, avokati nga Mitrovica, Faruk Ko-
renica me kërkesën për hedhje të aktakuzës e ka theksuar se e njëjta nuk është e 
përpiluar në përputhje me dispozitat e KPPRK dhe se nuk i përmban elementet 
themelore të parapara me nenin 241, paragra" 1, pikat 1.1 dhe 1.9. Ai i ka pro-
pozuar gjykatës që aktakuzën ta kthejë te prokurori special për rregullim dhe t›i 
urdhërojë që të ndërmarrë veprimet përkatëse, sepse aktakuza nuk e përmban 
kohën dhe vendin e kryerjes së veprës penale dhe se, së këndejmi, me te nuk është 
vërtetuar dyshimi i bazuar. 

Sipas mbrojtjes së të akuzuarit Spasojeviq, aktakuza pohon se i akuzuari ka ve-
pruar në grupin, të cilin e kanë udhëhequr Veselinoviqi dhe Radoiçiqi prej vitit 
2011, kur ai fare nuk ka qenë polic. Prokuroria, me anë të aktakuzës nuk i ka pro-
pozuar faktet dhe provat, me të cilat do ta vërtetonte se në çfarë mënyre ai iu ka 
ndihmuar kryerësve të panjohur dhe i ka larguar pengesat. Prokuroria po ashtu 
nuk e ka cekur se në çfarë mënyre disa të akuzuar iu kanë lejuar personave të 
panjohur pengimin e provave si dhe se në çfarë mënyre ato veprime kanë ndikuar 
në vrasjen e Ivanoviqit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Marko Roshiq, avokati nga Mitrovica, Mahmut Halimi, 
me anë të kërkesës po ashtu e ka kundërshtuar aktakuzën, sepse ajo është bazuar 
vetëm në një provë – në letrën e cila është gjetur në portofolin e të ndjerit Ivano-
viq, në të cilin ka qenë e shkruar shenja e regjistrimit e automjetit të të akuzuarit 
Roshiq. Sipas mbrojtjes, prova e cekur nuk është e mja%ueshme për ngritjen e 
hetimeve kundër ndonjë personi, posaçërisht jo për ngritjen e aktakuzës. Preten-
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dimet e prokurorisë se i akuzuari Roshiq ka marrë pjesë në veprime të caktuara 
joligjore nuk janë kon"rmuar me prova. Prokuroria me asnjë provë nuk i ka vërt-
etuar pretendimet e veta se i akuzuari Roshiq e ka ndihmuar grupin e organizuar 
kriminal, si dhe as se e ka përcjellë të ndjerin Ivanoviq, i cili çdo ditë ka shkuar 
në punë nëpër të njëjtën rrugë, për çka e gjithë Mitrovica ka ditur. Po ashtu, sipas 
mbrojtjes, nuk qëndrojnë as pretendimet e akuzës se i akuzuari Roshiq ka qenë 
pjesë e grupit KM-028 dhe se çdo ditë e ka parkuar automjetin e tij para restoran-
tit Grey, pronë e Radoiçiqit. Me (alë të tjera, i akuzuari rregullisht ka shkuar për 
t’i marrë mbesat e tij nga kopshti, i cili ndodhet pranë restorantit të cekur. Avokati 
Halimi i ka propozuar gjykatës që ta hedh aktakuzën në mungesë të provave. 

Mbrojtësit e të akuzuarës Silvana Arsoviq, avokati nga Graçanica/Gra+anica, Jo-
vana Filipoviq dhe Dobrica Llaziqi, në kërkesën er tyre për hedhje të aktakuzës 
e kanë theksuar se provat në lëndën janë të siguruara në mënyrë të paligjshme, 
sepse mbrojtja nuk ka qenë %uar nga prokuroria për të marrë pjesë në ndërmarr-
jen e veprimeve hetimore, edhe pse ligji e obligon prokurorinë për këtë. Mbrojtja, 
po ashtu, deri te intervenimi i kryetarit të trupit gjykues nuk i ka marrë të gjitha 
provat, të cilat janë të deponuara me aktakuzë. Edhe provat e tjera, të cilave iu re-
ferohet prokuroria, janë siguruar në mënyrë të paligjshme. Mbrojtja e ka kërkuar 
ndarjen e disa provave të caktuara nga shkresat e lëndës, pasi që nuk janë rele-
vante dhe nuk kanë të bëjnë me ngjarjen penale. Sipas pretendimeve të mbrojtjes, 
nuk ka prova se e akuzuara ka qenë pjesë e grupit të organizuar kriminal, sepse 
asnjërin nga të akuzuarit nuk e njeh personalisht. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Dragisha Markoviq, avokati nga Mitrovica, Dejan Vasiqi, me 
kërkesën për hedhje të aktakuzës ia ka vënë në spikamë gjykatës se provat e prokurorisë 
nuk janë siguruar në mënyrën e paraparë me ligj, sepse mbrojtja ka qenë e lajmëruar 
vetëm për dëgjimin e një të akuzuari, por jo edhe kur është dëgjuar bashkëkryerësi Jo-
vanoviq. I akuzuari Markoviq ngarkohet se i ka dhënë informata personit të panjohur 
nga vendi i ngjarjes dhe avokati në lidhje me këtë e ka shtruar pyetjen: çfarë fshehtësie 
zyrtare paraqet vrasja, kur e gjithë bota e ka ditur këtë fakt? Mbrojtësi ka kërkuar nga 
gjykata që me rastin e shqyrtimit të rrethanave lidhur me sigurimin e vendit të ngja-
rjes, t’i kushtohet vëmendje e veçantë deklaratave të dëshmitarëve Ksenija Bozhoviq, 
Mitra Generaloviq, si dhe të të akuzuarës Silvana Arsoviq, të cilët pohojnë se të parët 
kanë shkuar në vendin e ngjarjes, se e kanë parë viktimën dhe se kanë menduar se 
Ivanoviqi kishte pësuar infarkt. Mbrojtësi, në lidhje me pretendimet mbi marrjen e 
gëzhojave nga vendi i ngjarjes nga ana e klientit të tij, e ka theksuar se për gëzhojat 
ekzistojnë prova në shkresat e lëndës, përkatësisht se të njëjtat nuk mungojnë. 
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Mbrojtësi i të akuzuarit Zharko Jovanoviq, avokati nga Mitrovica, Zeqir Maxhu-
ni, me kërkesën për hedhjen e aktakuzës e ka kundërshtuar bazueshmërinë e aku-
zave të prokurorisë në drejtim të veprave penale keqpërdorim i detyrës zyrtare 
dhe manipulim me provat. Sipas pretendimeve të mbrojtjes, prokuroria nuk i ka 
vërtetuar pohimet e saj me prova. Në ditën kritike, pasi që trupi i të ndjerit Iva-
noviq me automjetin e ambulancës është dërguar në spital, ata e kanë vazhduar 
punën në vendin e ngjarjes. Pretendimet e prokurorisë se i akuzuari Jovanoviq 
nga vendi i ngjarjes e ka marrë një gëzhojë nga plumbi nuk janë të bazuara. Ai 
në vendin e ngjarjes i ka parë dy (2) ose tri (3) gëzhoja. Njërën e ka marrë, sepse 
ka menduar se gëzhojat kanë mbetur nga festimet e Vitit të Ri Serb e pastaj atë 
gëzhojë e ka kthyer në vendin prej nga e ka marrë. Për ekzistimin e veprës penale 
manipulim me prova është e domosdoshme që provat të shkatërrohen, gjë që në 
rastin konkret me veprimet e të akuzuarit nuk ka ndodhur. Ai i ka propozuar 
gjykatës hedhjen e aktakuzës në mungesë të provave.

Mbrojtësi i të akuzuarit Rade Basara, avokati nga Pri&tina/Pri&tina, Tomë Gashi, e 
ka kërkuar hedhjen e aktakuzës, sepse Prokuroria Speciale nuk e ka ofruar asnjë 
provë, me të cilën vërteton se klienti i tij e ka kryer veprën penale, me të cilën 
ngarkohet me anë të aktakuzës. Prokuroria nuk ka ofruar prova, me të cilat do ta 
vërtetonte faktin se i akuzuari Basara ka qenë anëtarë i grupit të organizuar kri-
minal, me të cilin udhëheqin Zvonko Veselinoviqi dhe Millan Radoiçiqi. Proku-
roria pretendon se i akuzuari Basara nuk i ka kryer detyrat zyrtare, të cilat ka qenë 
i obliguar për t’i kryer, por këtë nuk e ka provuar si dhe për këtë as që ka ofruar 
prova. Sipas mbrojtjes, i akuzuari Basara në ditën kritike, kur ka ndodhur vrasja, 
nuk ka qenë në Mitrovicë e as në Kosovë/Kosovo. Sipas mbrojtjes, provat, të cilat 
i ka deponuar prokuroria me aktakuzë, duhet të hidhen si të papranueshme.

Vendimi i Departamentit Special të Gjykatës !emelore 
Duke vepruar lidhur me kërkesat e mbrojtjes së të akuzuarve për hedhjen e 
aktakuzës së ndryshuar të Zyrës së PSRK të datës 27 dhjetor të vitit 2020 si dhe 
përgjigjen e PSRK, Departamenti i Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina në 
datën 6 prill të vitit 2020 e ka sjellë vendimin, me të cilin i ka refuzuar kërkesat 
e mbrojtjes për hedhje të aktakuzës dhe të provave të deponuara si të pabazuara. 

Sipas gjetjeve të Gjykatës #emelore, aktakuza është hartuar në përputhje me di-
spozitat ligjore, i përmban të gjitha elementet thelbësore, të cilat janë të parapara 
me ligj: është e shënjuar gjykata, të cilës i është dorëzuar, të dhënat mbi të aku-
zuarit, koha dhe vendi i kryerjes së veprave penale, me të cilat të akuzuarit ngar-
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kohen, ekzistimi i grupit kriminal, aktivitetet e tij në lidhje me vrasjen e Oliver 
Ivanoviqit, emri ligjor i veprave penale, të cilat të akuzuarve iu vihen në barrë, 
kurse janë deponuar edhe provat të cilat janë siguruar në mënyrën e paraparë me 
ligj. Provat e propozuara japin mja% baza për ngritjen e aktakuzës dhe hapjen e 
shqyrtimit gjyqësor, gjatë të cilit do të paraqiten provat, dëgjohen dëshmitarët 
dhe pas së cilës do të sjellet vendimi në këtë çështje penalo-juridike. 

Sipas gjetjeve të Gjykatës #emelore, të parashtruara në vendim në "llim të muajit 
prill, gjykata, duke u përgjigjur në vërejtjet dhe kundërshtimet e mbrojtjes të para-
shtruara në kërkesën për hedhje të aktakuzës, i ka cekur arsyet se përse konsideron 
se kërkesat janë të pabazuara, se disa propozime janë të papranueshme, si edhe se të 
gjitha provat e propozuara të palëve në procedurë, të prokurorisë, të të akuzuarve dhe 
mbrojtjes së tyre në mënyrë të hollësishme do të shqyrtohen dhe analizohen dhe, së 
këndejmi, në bazë të tyre do të merret vendimi pa prejudikim të përgjegjësisë së të 
akuzuarve. 

Me rastin e sjelljes së vendimit lidhur me aktakuzën, gjykata ka pasur parasysh edhe 
përgjigjen e Zyrës së PSRK në lidhje me pretendimet dhe pohimet e mbrojtjes të pa-
rashtruara në kërkesa dhe propozime. 

Sipas gjetjeve të gjykatës, në rastin konkret nuk ekzistojnë rrethanat të cilat e përjas-
htojnë përgjegjësinë penale të të akuzuarve, nuk ka rezultuar parashkrimi i ndjekjes 
penale, nuk ka amnisti ose falje, kurse ekzistojnë mja% prova, të cilat e vërtetojnë 
dyshimin e bazuar dhe bazën për të vendosur në mënyrë meritore gjatë shqyrtimit 
kryesor.

Vendimi i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit 
Mbrojtja e të akuzuarve me anë të ankesave e ka kundërshtuar vendimin e datës 6 prill 
të vitit 2020 të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina: 

- mbrojtësi i të akuzuarit Nedeljko Spasojeviq, avokat Faruk Korenica, për shkak 
të shkeljeve thelbësore të procedurës penale, gjendjes faktike gabimisht dhe në 
mënyrë jo të plotë të konstatuar si dhe zbatimit të gabuar të ligjit, i ka propozuar 
Gjykatës së Apelit që ta pranojë ankesën, ta ndryshojë vendimin e kundërshtuar 
me ankesë dhe ta hedh aktakuzën për shkak të mungesës së provave;

- mbrojtësi i të akuzuarit Marko Roshiq, avokat Mahmut Halimi, për shkak të 
gjendjes faktike gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë të konstatuar, i ka propozuar 
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Gjykatës së Apelit që ta ndryshojë vendimin e Gjykatës #emelore dhe që ta hedh 
aktakuzën;

- mbrojtësit e të akuzuarës, Silvana Arsoviq, avokatët Jovan Filipoviqi dhe Dobri-
ca Llaziqi, për shkak të shkeljeve thelbësore të Kodit të Procedurës Penale, gjen-
djes faktike gabimisht dhe në mënyrë jo të plotë të konstatuar, zbatimit të gabuar 
të së drejtës materiale, i kanë propozuar Gjykatës së Apelit që ta hedh aktakuzën;

- mbrojtësi i të akuzuarit Dragisha Markoviq, avokati Dejan Vasiqi, për shkak 
të shkeljeve thelbësore të procedurës penale, gjendjes faktike gabimisht dhe në 
mënyrë jo të plotë të konstatuar, i ka propozuar Gjykatës së Apelit që ta ndryshojë 
vendimin e kundërshtuar me ankesë dhe që ta hedhin aktakuzën për shkak të 
mungesës së provave. 

Gjykata e Apelit, me parashtresën e saj të datës 11 gusht të vitit 2020 i ka propo-
zuar gjykatës së shkallës së dytë që ankesat e mbrojtësve t’i refuzojë si të pabazua-
ra dhe që ta kon"rmojë vendimin e apelit. 

Duke vepruar në lidhje me ankesat, Gjykata e Apelit në datën 31 gusht të vitit 2020 
e ka mbajtur seancën e kolegjit ankimor[112] dhe e ka sjellë vendimin, me të cilin 
janë miratuar ankesat e të akuzuarve Nedeljko Spasojeviq, Marko Roshiq, Silvana 
Arsoviq dhe Dragisha Markoviq, të dorëzuara në gjykatë përmes mbrojtësve të 
tyre, vendimin e anuluar të Departamentit Special të Gjykatës #emelore të datës 
6 prill të vitit 2020 dhe lënda është kthyer në rivendosje.

Pas shqyrtimit të shkresave të lëndës dhe vlerësimeve të pretendimeve ankimore, 
Gjykata e Apelit ka gjetur se ankesat e mbrojtësve janë të bazuara si edhe se ven-
dimi, i cili është kundërshtuar me ankesa, duhet të anulohet. 

Sipas gjetjeve të Gjykatës së Apelit, vendimi i ankimuar me anë të ankesës është sjellë 
me anë të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale. Dispozitivi i këtij 
vendimi është i paqartë dhe në kundërshtim me arsyetimin. Gjykata #emelore me 
anë të vendimit i ka refuzuar kërkesat e dorëzuara në gjykatë përmes mbrojtësve 
të të akuzuarve për hedhje të aktakuzës, në arsyetimin e vendimit të saj e ka cekur 
se gjendja faktike, ekzistimi ose jo i veprës penale do të vërtetohet gjatë shqyrtimit 
kryesor, gjatë të cilit do të shqyrtohet aktakuza dhe të gjitha shkresat e lëndës. 

[112]  Anëtarët e kolegjit ankimor: gjyqtari, Vaton Durguti, kryetar i kolegjit, gjyqtarët Burim 
Ademi dhe Driton Muharremi, anëtarë të kolegjit.
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Gjykata e shkallës së dytë gjen se janë të bazuara pretendimet e të akuzuarve dhe të 
mbrojtësve të tyre. Gjykata e shkallës së parë nuk ka sjellë mja% arsye të qarta mbi 
dyshimin e bazuar mirë në lidhje me veprat penale, me të cilat, sipas aktakuzës së 
PSRK, të akuzuarit ngarkohen si dhe atë se cilat prova e vërtetojnë dyshimin e ba-
zuar mirë në lidhje me veprat penale të cekura në aktakuzë. 

Gjykata e shkallës së parë, pas pranimit të aktakuzës, është dashur të vërtetojë nëse 
aktakuza e datës 27 dhjetor të vitit 2020 është ngritur në përputhje me dispozitat 
ligjore, nëse veprimet e përshkruara të të akuzuarve (koha, vendi i kryerjes së ve-
prave penale, me të cilat të akuzuarit ngarkohen, si dhe mjetet, me të cilat anë kryer 
ato), nëse rrethanat e tjera të nevojshme për t’u vërtetuar ekzistimi i veprës penale 
dhe nëse veprimet e paligjshme janë kuali"kuar në mënyrë të drejtë. Me aktakuzë 
nuk janë përshkruar veprimet e të akuzuarve, të cilat iu vihen në barrë, arsye kjo 
pse aktakuza nuk është hartuar në përputhje me dispozitat ligjore. Po ashtu, kuali-
"kimi juridik i veprave penale, të cilat me aktakuzë iu vihen në barrë të akuzuarve 
nuk është bërë në përputhje me dispozitat ligjore. Veprimet e të akuzuarve janë 
kuali"kuar sipas disa dispozitave ligjore, të cilat në disa raste janë në kundërshtim 
njëra me tjetrën. Aktakuza duhet të përmbajë të gjitha elementet e parapara me 
dispozitat ligjore, të cek veprimet konkrete, me të cilat i ngarkon të akuzuarit, si dhe 
të përmbajë prezantimin e qartë të elementeve të veprës penale në përputhje me 
dispozitat ligjore.

Gjatë rivendosjes, gjykata e shkallës së parë duhet të eliminojë kontradiktat, duke 
i dhënë mundësi prokurorit që të qartësohet, të korrigjojë ose të plotësojë akta-
kuzën në lidhje me kundërshtimet e gjykatës së shkallës së dytë. 

Aktakuza e datës 10 nëntor të vitit 2020
Duke vepruar lidhur me vendimin dhe rekomandimet e Gjykatës së Apelit të 
datës 31 gusht të vitit 2020, e cila ka vendosur lidhur me ankesat e të akuzuarve 
dhe të mbrojtësve të tyre në vendimin e Gjykatës #emelore të datës 6 prill të vitit 
2020, Zyra e PSRK në datën 10 nëntor të vitit 2020 ia ka dorëzuar aktakuzën De-
partamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina kundër të aku-
zuarve Spasojeviq, Roshiq, Arsoviq, Markoviq, Jovanoviq dhe Basara. 

Me pikën e parë të aktakuzës së re, të akuzuarit Spasojeviq, Roshiq, Basara dhe 
Arsoviq ngarkohen se nga viti 2014 e deri në vitin 2018, përkatësisht nga data 16 
janar e vitit 2018, në Mitrovicë/Mitrovica, në bashkëpunim me Zheljko Bojiqin, 
Zvonko Veselinoviqin dhe Millan Radoiçiqin (të cilët nuk janë të qasshëm për 
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organet e ndjekjes të Kosovës), si edhe me dy persona të tjerë të panjohur, kanë 
vepruar si grup kriminal i organizuar dhe i strukturuar, i cili ka qenë në mënyrë 
hierarkike me role të caktuara. Grupi ka qenë nën udhëheqjen e Veselinoviqit 
dhe Radoiçiqit. Të akuzuarit në vazhdimësi dhe në bashkëkryerje kanë vepruar 
në aktivitete kriminale me qëllim të vendosjes së kontrollit në pjesën veriore të 
Mitrovicës/Mitrovica, si dhe mbi jetën politike dhe ekonomike në këtë pjesë të 
qytetit. Ata kanë vepruar me vetëdije dhe me qëllimin për të kryer veprën penale 
të vrasjes së rëndë, kur edhe secili nga të akuzuarit në ditën kritike, kur ka ndo-
dh vrasja e Ivanoviqit, kanë kryer veprimet e inkriminuara, si pasojë e të cilave 
veprime të grupit të organizuar kriminal ka rezultuar deri te vrasja e Ivanoviqit. 

a) I akuzuari Nedeljko Spasojeviq, duke vepruar si anëtar i grupit kriminal, ka 
ndihmuar në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë, duke krijuar kushte dhe 
duke larguar pengesat, në atë mënyrë që me automjetin zyrtar të policisë një ditë 
para ngjarjes penale i ka transportuar kryerësit e panjohur nga periferia e qytetit 
deri te vendi ku ka qenë i parkuar automjeti i markës Opel Astra, prej të cilës të 
nesërmen është shtënë nga arma e zjarrit në viktimën. Në ditën kritike, së bashku 
edhe me dy policë të cilët të parët kanë arritur në vendin e ngjarjes (Zharko Jova-
noviqin dhe Dragisha Markoviqin), i akuzuari Spasojeviq nuk i ka kryer detyrat 
dhe kompetencat e policisë në vendin e ngjarjes, të cilat ka qenë i obliguar për t’i 
kryer, përkatësisht nuk i ka parandaluar personat e paautorizuar të cilët kanë fo-
tografuar dhe dëmtuar provat e mundshme në vendin e ngjarjes, ku ka ndodhur 
vrasja e Oliver Ivanoviqit. 

b) I akuzuari Marko Roshiq, duke vepruar si anëtar i grupit kriminal, ka ndih-
muar në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë, me rol konkret. Para vrasjes së 
Oliver Ivanoviqit, me automjetin e tij të tipit Jeep Santa Fe, me targa të regjistrimit 
KM-014-FZ, e ka përcjellë lëvizjen e viktimës para vrasjes, derisa pas vrasjes, me 
automjetin e tij, e ka përcjellë vëllanë e viktimës, Mirosllav Ivanoviqin. 

c) I akuzuari Rade Basara, duke e shfrytëzuar pozitën dhe autoritetin e tij zyrtar, 
duke vepruar si anëtar i grupit kriminal dhe në të njëjtën kohë si hetues i polici-
së, nuk i ka kryer obligimet zyrtare, të cilat në kuadër të aktiviteteve zyrtare është 
dashur t’i përmbush. Ka bashkëpunuar ngushtë me Bojiqin, si dhe me Radoiçiqin 
dhe, sipas kërkesave të grupit, i ka fshehur ose i ka eliminuar provat, me qëllimin që 
të mos ndriçohen rastet në të cilat të dyshuarit kanë qenë anëtarë të grupit kriminal, 
që këto raste të mbeten të pazbuluara ose të pa hetuara. Në këtë mënyrë, ai nuk i ka 
ndërmarrë obligimet, të cilat sipas ligjit ka qenë i obliguar për t’i ndërmarrë. 
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d) E akuzuara Silvana Arsoviq, si anëtare e grupit të organizuar kriminal, duke 
bashkëpunuar ngushtë me të akuzuarit të cilët e kanë koordinuar vrasjen e Oliver 
Ivanoviqit, ka ndihmuar në kryerjen e veprës penale vrasje e rëndë, duke krijuar 
kushte dhe duke larguar pengesat për kryerjen e kësaj vepre penale, në atë mënyrë 
që, në kohën kur është kryer vrasja e Oliver Ivanoviqit, ka qenë në dijeni se kame-
rat e sigurisë në ambientet e Iniciativës Qytetare të LDD në mënyrë të dhunshme 
janë shkyçur nga rrjeti elektrik me qëllim që të mos xhirohet momenti i vrasjes së 
Ivanoviqit. Ajo, në datën 16 janar të vitit 2018 në orën 8:16, menjëherë pas vrasjes 
së Ivanoviqit, i ka aktivizuar kamerat e sigurisë në ambientet e LDD-së , ku ka 
punuar si punëtore e administratës. 

Me veprimet e cekura, të akuzuarit i kanë kryer veprat penale pjesëmarrje ose 
organizim i grupit kriminal[113], në lidhje me veprën penale vrasje e rëndë[114] dhe 
veprën penale keqpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimeve zyrtare[115].
e) Me aktakuzën e datës 10 nëntor të vitit 2020, i akuzuari Dragisha Markoviq 
ngarkohet se në ditën kritike në cilësinë e zyrtarit policor dhe pa autorizim ia 
ka vënë në dispozicion informacionin nga vendi i ngjarjes, që përbënë fshehtësi 
zyrtare, zyrtarit policor të Serbisë me qëllim që këto të dhëna të publikohen ose 
shfrytëzohen jashtë Republikës së Kosovës, deri sa ende nuk ka qenë i kon"r-
muar lajmi mbi vrasjen e Ivanoviqit. Me këtë ai e ka kryer veprën penale zbulim 
i fshehtësisë zyrtare[116]. 

f) I akuzuari Dragisha Markoviq dhe Zharko Jovanoviq, në cilësinë e personave 
zyrtar e kanë keqpërdor pozitën e tyre, duke mos i kryer detyrat e tyre zyrtare 
të parapara me ligj në atë mënyrë që pas vrasjes së Oliver Ivanoviqit nuk e kanë 
siguruar vendin e krimit. Me këtë ia kanë mundësuar personave të tjerë të inter-
venojnë ne vendin e ngjarjes si dhe të dëmtojnë provat materiale dhe të manipu-
lojnë me to. Ata ngarkohen edhe se i kanë larguar dhe i kanë fshehur disa prova, 
duke i larguar nga vendi i ngjarjes, me çka e kanë kryer veprën penale keqpërdor-
im i detyrës zyrtare[117].

[113]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 283, paragra" 3, në lidhje me paragra"n 1 të 
KPRK. 

[114]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 179, paragra" 1.9 i KPRK.
[115]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 422, paragra" 2, pika 2.2, në lidhje me paragra"n 

1 të KPRK.
[116]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 433, paragra" 2 i KPRK.
[117]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 422, paragra" 1, në lidhje me paragra"n 2, pika 

2.2, në lidhje me nenin 31 të KPRK.
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g) I akuzuari Zharko Jovanoviq e ka poseduar armën – model TT, me kalibër 7.62 
mm, me numër serik C-91769, e cila është gjendur gjatë kontrollit të banesës së 
tij në datën 10 shkurt të vitit 2018, me nëntë (9) plumba të kalibrit të njëjtë, për 
të cilat ai në momentin e kontrollit nuk e ka pasur lejen e organeve kompetente 
për posedim dhe mbajtje, me çka e ka kryer veprën penale pronësi e paautorizuar, 
kontroll ose posedim i armës së zjarrit[118].

h) I akuzuari Spasojeviq në ditën e privimit nga liria, në datën 23 nëntor të vitit 2019, 
në shtëpinë e tij ka poseduar armën e zjarrit – pushkën automatike AK-47 të kalibrit 
7.62x39, karikator për AK-47, 106 plumba të kalibrit 7.62x39 mm, një granatë dore, 
një vazhdues të trombllonit për AK-47 dhe një jelek ushtarak, për mbajtjen e të cilit 
nuk e ka poseduar lejen e organeve kompetente, me çka e ka kryer veprën penale 
pronësi e paautorizuar, posedim dhe posedim i armës së zjarrit. 
 
Seanca e dëgjimit e datës 4 dhjetor të vitit 2020
Lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK të datës 10 nëntor të vitit 2020, para gjyqtarit 
të trupit gjykues në lëndën Prokurori kundër Nedeljko Spasojeviqit dhe të tjerëve, 
Valon Kurtaj, në datën 4 dhjetor të vitit 2020 është mbajtur seanca "llestare. 

Seanca është mbajtur me pajtimin e të akuzuarve, edhe pse të gjithë të akuzuarit 
nuk e kanë marrë aktakuzën e datës 10 dhjetor të vitit 2020 në gjuhën serbe, me 
qëllim që të mos zvarritet procedura. Gjykata i ka poseduar provat me shkrim 
mbi dorëzimin e përkthimit të aktakuzës tek të akuzuarit. 

Gjatë seancës është lexuar aktakuza. Të akuzuarit Spasojeviq, Roshiq, Basara dhe 
Arsoviq janë deklaruar se se nuk janë fajtor lidhur me akuzat për pjesëmarrje ose 
organizim të grupit kriminal (neni 283, paragra" 3, në lidhje me paragra"n 1 të 
KPRK), në lidhje me veprën penale vrasje e rëndë (neni 179, paragra" 1.9) dhe ve-
prën penale keqpërdorim i detyrës ose i autorizimeve zyrtare (neni 422, paragra" 
2, pika 2.2, në lidhje me paragra"n 1 të KPRK).

I akuzuari Dragisha Markoviq është deklaruar se nuk është fajtor lidhur me akuzën për 
kryerje të veprës penale zbulim i fshehtësisë zyrtare (neni 433, paragra" 2 i KPRK). Të 
akuzuarit Dragisha Markoviq dhe Zharko Jovanoviq janë deklaruar se nuk janë fajtor 
për kryerjen e veprës penale keqpërdorim i pozitës zyrtare, të kryer në bashkëkryerje 
(neni 422, paragra" 2, në lidhje me paragra"n 2, në lidhje me nenin 31 të KPRK). 

[118]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 374, paragra" 1 i KPRK. Prokurori special, me 
anë të aktakuzës, veprimet e të akuzuarve i ka kuali"kuar sipas KPRK të vitit 2012. 
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Të akuzuarit Nedeljko Spasojeviq dhe Zharko Jovanoviq, secili individualisht, e 
kanë pranuar fajin në lidhje me veprën penale pronësi e paautorizuar, kontroll 
ose posedim i armës, nga neni 374, paragra" 1 i KPRK. Lidhur me pranimin, 
kryetari i trupit gjykues e ka përsëritur se kjo do të ndikoj në zbutjen e dënimit 
kur të merret aktgjykimi, përkatësisht kur të vendoset edhe në lidhje me akuzat 
e tjera në lëndë. 

Të akuzuarit dhe mbrojtësit e tyre janë njo%uar mbi të drejtën e parashtrimit të 
kërkesës për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtim të provave. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Rade Basara, avokati Tomë Gashi, i ka njo%uar të prani-
shmit se avokati Faruk Korenica, mbrojtës i të akuzuarit Nedeljko Spasojeviq, e 
ka mbrojtur klientin e tij në një fazë të procedurës hetimore. Për këtë avokati e 
ka cekur se të akuzuarin Basara e ka përfaqësuar në kuadër të seancës së dëgjimit 
lidhur me paraburgimin, kur procedurat kundër të akuzuarve kanë qenë të ndara. 
 
Seanca e dëgjimit të parë ka qenë e hapur për vëzhguesit dhe mediat, por jo edhe 
për publikun, në pajtim me vendimin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës të datës 19 
maj të vitit 2020. 

Edhe gjatë kësaj seance, mbrojtja e ka shtruar çështjen e ndryshimit, përkatësisht 
të zbutjes së vendimeve mbi masat e sigurisë për disa të akuzuar. Prokurori është 
i obliguar që në afat prej tri (3) ditësh t’ia dorëzojë gjykatës mendimin me shkrim 
lidhur me kërkesën e mbrojtjes për zbutjen e masës së sigurisë të shqiptuar për 
të akuzuarit. Gjykata, duke vepruar në lidhje me kërkesat e mbrojtësve të të aku-
zuarve, me vendimin e datës 18 dhjetor të vitit 2020 e ka refuzuar propozimin e 
mbrojtësve për zbutje të masave të sigurisë. Të akuzuarve Nedeljko Spasojeviq dhe 
Marko Roshiq masa e paraburgimit iu është zgjatur edhe për dy (2) muaj. Masa e 
paraburgimit është vazhduar në datën 10 nëntor të vitit 2020 edhe për dy (2) muaj 
edhe për të akuzuarin Basara, derisa të akuzuarëve Markoviq, Jovanoviq dhe Ar-
soviq iu është vazhduar masa e paraqitjes në stacion policor, po ashtu edhe dy (2) 
muaj. Sipas gjetjeve të gjykatës, në rastin konkret nuk kanë ndryshuar rrethanat, 
në kuadër të të cilave janë marrë disa masa të sigurisë. Sipas gjetjeve të gjykatës, në 
rastin konkret, ekziston dyshimi i bazuar se të akuzuarit i kanë kryer veprat penale, 
me të cilat ngarkohen me aktakuzë, si dhe rreziku real i arratisjes, sepse të gjithë të 
akuzuarit kanë shtetësi të dy"shtë dhe dokumente të udhëtimit të lëshuara në Serbi, 
me të cilat nuk kanë ku"zime në udhëtim, dhe atë jo vetëm në Serbi. Nga ana tjetër, 
Kosova nuk ka bashkëpunim juridik me Republikën e Serbisë. 
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Kryetari i trupit gjykues, gjyqtari Kurtaj në datën 6 dhjetor të vitit 2020 e ka sjellë 
vendimin mbi përjashtimin e avokatit Korenica nga lënda si mbrojtës i të aku-
zuarit Nedeljko Spasojeviq. I akuzuari Spasojeviq është informuar se pas plotfu-
qishmërisë së vendimit e angazhon një mbrojtës tjetër sipas zgjedhjes ose e infor-
mon gjykatën që t’ia caktojë mbrojtësin sipas detyrës zyrtare. 

Gjykata, në arsyetimin e vendimit e ka cekur se në bazë të analizës së shkresave të 
lëndës nga hetimet ka konstatuar se avokati Korenica ka ndërmarrë veprime proce-
durale për të akuzuarin Basara deri në përfundim të seancës së dëgjimit me qëllim të 
shqyrtimit të masës së paraburgimit. Pas vendimit, me të cilin kjo masë është caktuar, 
e ka deponuar ankesën në të njëjtën në kohën kur ka qenë mbrojtës edhe i të akuzua-
rit Spasojeviq. Pas veprimeve të cekura gjatë hetimeve, me kërkesë të prokurorisë, ai 
është deklaruar se në vazhdim të procedurës në lëndë do ta mbrojë të akuzuarin Spa-
sojeviq. Sipas gjetjeve të gjykatës, avokati Korenica, në pajtim me nenin 55 të KPPRK, 
nuk ka mundur për të mbrojtur dy të akuzuar. Të dytë, sipas aktakuzës janë pjesë e 
një akuze dhe e një vepre penale. Sipas gjetjeve të gjykatës, ekziston rreziku që avokati 
Korenica, me mbrojtjen e të akuzuarit Spasojeviq, ta sjellë në pikëpyetje drejtësinë në 
këtë lëndë penale, posaçërisht në lidhje me të akuzuarin Basara. 

Në këtë vendim lejohet ankesa në afat prej tri (3) ditësh. FDHK deri në fund të vitit 
raportues nuk ka pasur njohuri nëse Gjykata e Apelit ka sjellë vendim për ankesën, 
përkatësisht nëse është pranuar ose jo vendimi i Gjykatës #emelore mbi përjashtim-
in nga lënda të mbrojtësit të të akuzuarit Spasojeviq, avokatit Korenica.

Gjetjet e FDHK
1. Zyra e PSRK deri tash në lëndën Prokurori kundër Nedeljko Spasojeviqit tri herë 
e ka ngritur aktakuzën, që gjykata e ka pranuar, edhe pse nuk ka qenë e precizuar 
nëse është (ala për aktakuzën e ndryshuar, të plotësuar ose të re. Prokurorët, të cilët 
para gjykatës i kanë përfaqësuar aktakuzat, kanë pohuar se është (ala për aktakuzën 
e precizuar, gjë që ka shpënë deri te hutia, sepse secila prej këtyre aktakuzave të 
dorëzuara në gjykatë e ka pasur formën e aktakuzës së re, pa shënimet se është (ala 
për aktakuzë të ndryshuar, edhe pse kodi mbi procedurën penale e njeh institutin 
e aktakuzës së ndryshuar. Me nenin 252 të KPPRK është precizuar procedura e 
aktakuzës së ndryshuar. Me paragra"n 5 të nenit të cekur është theksuar se proku-
rori mund ta ndryshojë aktakuzën vetëm një herë, pos nëse merr informata të reja, 
të cilat kërkojnë që aktakuza të ndryshojë. Prokuroria, me aktakuzat e saj në këtë 
lëndë nuk e ka cekur se aktakuzat në vijim i ka ngritur për arsye se ka rezultuar deri 
te posedimi me prova të reja. 
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Me ngritjen e aktakuzave të reja prokuroria nuk i ka dorëzuar me kohë aktakuzat e 
përkthyera në gjuhën serbe, me çka shkelen të drejtat themelore të personave të aku-
zuar, të cilat janë të garantuara me ligj, me kushtetutë dhe me norma ndërkombëtare. 

Në lëndë nuk janë ndryshuar tri herë vetëm aktakuzat, por deri tash kanë ndryshuar 
edhe tre prokurorë, që është ndoshta arsyeja për ndryshimet e aktakuzës. Por kjo nuk 
mund të shërbejë si arsyetim për prezantimin e pazakonshëm të tri aktakuzave në po 
të njëjtën lëndë, në të cilën ende nuk është hapur shqyrtimi kryesor. 

Pas vendimit të gjykatës së shkallës së dytë në këtë lëndë, aktakuza është kthyer në 
Zyrën e PSRK për rregullim dhe saktësim në përputhje me vërejtjet. FDHK gjen se 
Zyra e PSRK e ka ngritur në datën 10 nëntor të vitit 2020 një aktakuzë të re për nga 
forma, por e bazuar në të njëjtat prova. Kjo aktakuzë për nga përmbajtja paksa është 
“ndrequr” dhe e mban numrin e njëjtë, edhe pse në thelb është (ala për aktakuzën e 
ndryshuar. Sipas kësaj aktakuze, në muajin dhjetor është hapur seanca e re e shqyrti-
mit "llestar lidhur me aktakuzën. 

„Vërshimi“ me aktakuza në këtë lëndë, edhe pse midis tyre nuk ka dallime të konside-
rueshme, çon kah përshtypja se prokuroria është duke lëviz nëpër një terren të pasi-
gurt dhe se nuk ka diçka më të rëndësishme dhe të re për të sjellë, që do të mbështeste 
akuzat në llogari të të akuzuarve. 

2. Procedurën e deritashme kundër të akuzuarve, të cilët ngarkohen se në kuadër të 
bashkimit të organizuar kriminal kanë ndihmuar ose kanë kontribuuar në vrasjen e 
Oliver Ivanoviqit, e ka karakterizuar një zvarritje tej mase, si e procedurës hetimore 
ashtu edhe të asaj të vlerësimit të aktakuzës. E gjithë kjo me gjithë faktin që tre të 
akuzuarit tash e një kohë të gjatë gjenden në paraburgim. Trupi gjykues në këtë lëndë, 
si edhe kolegjet ankimore, duhet ta kenë parasysh këtë rrethanë kur ndërmarrin ve-
prime procedurale. Kodi mbi procedurën penale qartë i saktëson afatet, si dhe proce-
durën në rast të tejkalimit. 

2.1.2. Lënda: Prokurori kundër Ramiz Gjogoviqit 

Gjyqtarja e Departamentit të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, Shadi-
je Gërguri, në datën 12 nëntor të vitit 2020, e ka shpallur aktgjykimin në lëndën 
Prokurori kundër Ramiz Gjogoviqit, me të cilin i akuzuari Gjogoviq është shpallur 
fajtor për kryerjen e veprës penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i 
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armës[119]. Ai është shpallur fajtor për posedim të armës automatike të tipit “kal-
lashnjikov”, marka „Zastava“, e prodhimit jugosllav (me numër serik 105529), si 
dhe të një karikatori, njëzet e tetë (28) plumba të kalibrit 7.62x39 mm dhe tre (3) 
plumba të kalibrit 9x19 mm. Arma është gjetur në shtëpinë e të akuzuarit me rastin 
e bastisjes të kryer në datën 3 tetor të vitit 2019. I akuzuari nuk e ka poseduar lejen 
për mbajtjen e armës së cekur në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Për kryerjen e 
kësaj vepre penale, gjykata ia ka shqiptuar dënimin me burgosje në kohëzgjatje prej 
trembëdhjetë (13) muajsh. 
 
Me anë të aktgjykimit është vendosur që arma e cekur dhe municioni të kon"-
skohen dhe të shkatërrohen pas aktgjykimit të plotfuqishëm.

Të akuzuarit, në dënimin e shqiptuar, i është llogaritur koha e kaluar në parabur-
gim nga data 3 tetor e vitit 2019 deri në datën 12 nëntor të vitit 2020, në të cilin 
është gjendur për shkak të dyshimit të bazuar se gjatë kon!iktit të armatosur në 
Kosovë gjatë një dite ka kryer disa vepra penale krim i lu*ës kundër popullatës ci-
vile[120], si dhe veprën penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës, 
të kryer në "llim të muajit tetor të vit 2019.

Gjykata, me vendim të veçantë, të akuzuarit ia ka hequr masën e paraburgimit. 

Rrjedha e procedurës paraprake[121]

Disa anëtarë të familjes së dëmtuar Salihaj nga fshati Shushicë/Su&ica, komuna 
e Istogut/Istok, kanë pohuar se i akuzuari Ramiz Gjogoviq, gjatë kohës së kon-
!iktit të brendshëm në Kosovë, herët në mëngjesin e datës 29 gusht të vitit 1998 
(rreth orës 06:00) dhe në bashkëpunim me forcat policore serbe, ka marrë pjesë 
në sulmin mbi familjen e tyre. Sipas këtyre pohimeve, në sulm janë vrarë nëntë 
(9) anëtarë të familjes dhe iu është shkatërruar prona në një vlerë të madhe. Në 
bazë të këtyre pohimeve, Zyra e PSRK[122] e ka urdhëruar Njësinë për Hetimin e 

[119]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 366, paragra" 1 i KPRK. 
[120]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142 të LP të RSFJ-së (i cili është në zbatim sipas 

Rregullores së UNMIK-ut 1999/24 të datës 12 dhjetor të vitit 1999). 
[121]  Procedura parapenale, e cila është zhvilluar gjatë vitit 2019, është përfshirë me raportin 

vjetor për vitin e cekur, pos veprimeve procedurale për të cilat në periudhën e përpilimit 
të tij FDHK nuk ka pasur kurrëfarë informacione shtesë. Për këtë arsye, në këtë raport në 
mënyrë më të hollësishme do të prezantohen veprimet procedurale të cilat në lëndë janë 
ndërmarrë gjatë atij viti raportues. 

[122]  Prokurori i shtetit, Enver Krasniqi. 
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Krimeve të Lu%ës (NJHKL) që të hetojë pohimet e të dëmtuarve, rrethanat bren-
da të cilave janë vrarë anëtarët e familjes Salihaj, si dhe që të identi"kojë kryerësit 
e mundshëm. 
 
Kallëzimi penal 
Pas veprimeve hetimore të kryera (dëgjimi i dëshmitarëve dhe sigurimi i provave 
materiale) NJHKL ia ka parashtruar Zyrës së PSRK në datën 2 tetor të vitit 2019 
padinë penale kundër të dyshuarit Gjogoviq, për shkak të ekzistimit të dyshimit 
të bazuar se gjatë kohës së kon!iktit të armatosur në Kosovë, në bashkëkryerje me 
të tjerët, me kryerës të panjohur nga formacioni i forcave policore të Serbisë ka 
kryer veprat e mëposhtme penale: krim i lu*ës kundër popullatës civile[123], krim i 
lu*ës si shkelje e rëndë e Konventave të Gjenevës[124], krim i lu*ës si shkelje e rëndë 
e nenit të përbashkët 3 të Konventave të Gjenevës[125], krim i lu*ës si shkelje e rëndë 
e ligjeve dhe e zakoneve, të cilat vlejnë në kon$iktet e armatosura, të cilat nuk janë 
me karakter ndërkombëtar[126]. 

Kallëzimi penal është ngritur edhe kundër pjesëtarëve NN të stacionit policor në 
Istog/Istok, si dhe nën-stacionit Rakosh/Rako&, komuna e Istogut/Istok.

Vendimi mbi hapjen e hetimeve
Pas pranimit të kallëzimit penal, Zyra e PSRK në datën 2 tetor të vitit 2019 e ka 
sjellë vendimin mbi hapjen e hetimeve kundër të dyshuarit për shkak të ekzistimit 
të dyshimit të bazuar se në fund të muajit gusht të vitit 1998, në orët e hershme 
të mëngjesit, në uniformë dhe i armatosur ka marrë pjesë në sulmin mbi anëtarët 
e familjes Salihaj. Sipas urdhrit të Zyrës së PSRK, në datën 3 tetor të vitit 2020 
është bërë bastisja e shtëpisë së të dyshuarit, kur edhe është gjetur arma e zjarrit e 
cekur më lartë, për të cilën i dyshuari nuk ka pasur leje për posedim në pajtim me 
dispozitat ligjore. Hetimet janë zgjeruar edhe në drejtim të veprës penale pronësi 
e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës[127].

[123]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 142 të LP të RSFJ-së (i cili është në zbatim sipas 
Rregullores së UNMIK-ut 1999/24 të datës 12 dhjetor të vitit 1999). 

[124]  Po ashtu e paraparë dhe e dënueshëm me nenin 144 të KPRK (i cili ka hyrë në fuqi në 
datën 15 prill të vitit 2019). 

[125]  Po ashtu e paraparë dhe e dënueshëm me nenin 146 të KPRK (i cili ka hyrë në fuqi në 
datën 15 prill të vitit 2019).

[126]  Po ashtu e paraparë dhe e dënueshme me nenin 147 në lidhje me nenin 31 të KPRK (i 
cili ka hyrë në fuqi në datën 15 prill të vitit 2019).

[127]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 366, paragra" 1 i KPRK. 
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Procedura e caktimit të masës së sigurisë 
Zyra e PSRK (prokurori i shtetit, Enver Krasniqi) ia ka parashtruar kërkesën De-
partamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina në datën 4 tetor 
të vitit 2019 për caktimin e paraburgimit për të dyshuarin Gjogoviq në drejtm 
të veprave penale të precizuara për hapje dhe zgjerim të hetimeve e me qëllim të 
sigurimit të pranisë së të dyshuarit në gjykatë gjatë procedurës penale dhe zhvil-
limit të suksesshëm të saj. 

Pas seancës së mbajtur dhe analizës së shkresave të lëndës të deponuara, gjykatësi 
i procedurës paraprake e ka sjellë vendimin mbi caktimin e masës së sigurimit të 
pranisë në gjykatë, përkatësisht paraburgimin për t ë dyshuarin në kohëzgjatje 
prej tridhjetë (30) ditësh, si e vetmja masë me anë të së cilës mund të sigurohet 
prania e tij në gjykatë. Këtë vendim të gjyqtarit të procedurës paraprake e ka kon-
"rmuar edhe Gjykata e Apelit. 

Gjatë periudhës së raportimit, të dyshuarit në mënyrë të rregullt i është vazhduar 
paraburgimi sipas kërkesave të prokurorisë ose sipas detyrës zyrtare nga ana e 
gjykatës, kurse herën e fundit me kërkesën e Zyrës së PSRK të datës 24 gusht të 
vitit 2020. Kjo kërkesë është pranuar nga gjykata dhe me vendim të Departamen-
tit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina (Arben Hoti) të datës 26 
gusht të vitit 2020, paraburgimi i është vazhduar të dyshuarit në kohëzgjatje prej 
edhe dy (2) muajve, nga data 3 shtator e deri në datën 3 nëntor të vitit 2020[128]. 

Vendimi mbi heqjen dorë të pjesërishme nga ndjekja penale
Prokurori i shtetit i Zyrës së PSRK, Enver Krasniqi, në datën 27 tetor të vitit 2020 
e ka sjellë vendimin mbi ndërprerjen e hetimeve kundër të dyshuarit Gjogoviq 
në drejtim të veprave penale: krim i lu*ës kundër popullatës civile, krim i lu*ës si 
shkelje e rëndë e Konventave të Gjenevës, krim i lu*ës si shkelje e rëndë e nenit të 
përbashkët 3 të Konventave të Gjenevës, krim i lu*ës si shkelje e rëndë e ligjeve dhe 
e zakoneve, të cilat vlejnë në kon$iktet e armatosura, të cilat nuk janë me karakter 
ndërkombëtar si dhe krim i lu*ës kundër popullatës civile.

Aktakuza
Pas heqjes dorë nga ndjekja për krime të lu%ës, prokurori Krasniqi, në datën 28 
tetor të vitit 2020 e ka ngritur kundër tash të akuzuarit Gjogoviq aktakuzën në 

[128]  Paraburgimi i është vazhduar rregullisht të akuzuarit gjatë periudhës së raportimit me 
kërkesën me shkrim të prokurorisë ose sipas detyrës zyrtare nga ana e gjyqtarit të proce-
durës paraprake. 
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drejtim të veprës penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës PPS.
nr.61/2019. Gjogoviqi është akuzuar për shkak të posedimit të armës automatike 
të tipit „kallashnjikov”, marka „Zastava“, e prodhimit jugosllav (me numër serik 
105529), si dhe një karikatori, njëzet e tetë (28) plumbave të kalibrit 7.62x39 mm 
dhe tre (3) plumbave të kalibrit 9x19 mm, të cilat i akuzuari i ka poseduar në 
kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi. Arma është gjetur në shtëpinë e tij me 
rastin e bastisjes së kryer në datën 3 tetor të vitit 2019 me urdhër të prokurorisë. 

Prokurori, me anë të aktakuzës ka propozuar që pas mbajtjes së shqyrtimit krye-
sor dhe provave të paraqitura, i akuzuari të shpallet fajtor për kryerjen e veprës 
penale, e cila i është vënë në barrë dhe që ta dënojë sipas ligjit si edhe që pas 
dënimit të shqiptuar t’i vazhdohet masa e paraburgimit, sepse ekzistojnë arsye 
për këtë masë dhe ato janë të saktësuara me anë të kërkesës së prokurorisë për 
vazhdimin e paraburgimit të datës 24 gusht të vitit 2020 si dhe me vendimin e 
Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina të datës 26 gusht të vitit 2020. 

Seanca e dëgjimit të parë lidhur me aktakuzën 
Para Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina (kryetare 
e trupit gjykues, gjyqtarja Shadije Gërguri, e cila në rastin konkret ka marrë pjesë 
në seancë në cilësinë e gjyqtares individuale[129]), në datën 11 nëntor të vitit 2020 
është mbajtur seanca e dëgjimit lidhur me aktakuzën e PSRK-së.

Gjatë seancës është lexuar aktakuza. I akuzuari lidhur me të njëjtën është dekla-
ruar se të njëjtën e ka kuptuar dhe ka deklaruar se është e vërtetë se në shtëpinë 
e tij, në datën 3 tetor të vitit 2019, nga ana e pjesëtarëve të Policisë së Kosovës, 
është kryer bastisja, është gjetur arma e zjarrit dhe municioni, më saktësisht i 
përshkruar në aktakuzë. 

I akuzuari, pas pranimit dhe vërtetimit të pretendimeve të aktakuzës është udhëz-
uar lidhur me përparësitë dhe mangësitë e pranimit, posaçërisht në lidhje me atë 
se pas pranimit në lidhje me aktakuzën nuk do të hapet shqyrtimi kryesor, se nuk 

[129]  Në rastin konkret është (ala për vepër penale për të cilën me Kodin Penal të Kosovës 
është i caktuar dënimi në të holla ose dënimi me burgosje në kohëzgjatje prej pesë (5) 
vitesh e për të cilën sipas Ligjit mbi Gjykatat (neni 20, paragra"2) është kompetent për 
të vepruar gjyqtari individual. Në rastin konkret, ka vendosur gjyqtari i Departamentit 
Special, sepse aktakuzën e ka ngritur prokurori i PSRK, kurse kundër tash të akuzuarit 
hetimet kanë qenë të "lluara dhe të zhvilluara për veprën penale krim i lu*ës kundër po-
pullatës civile, për të cilën është ekskluzivisht kompetent Departamenti Special i Gjykatës 
#emelore në Prishtinë/Pri&tina. 
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do te ketë paraqitje të provave si edhe se kundër aktgjykimit të sjellë në bazë të 
pranimit nuk mund të deklarohet ankesë për shkak të gjendjes faktike gabimisht 
dhe në mënyrë jo të plotë të konstatuar, por vetëm në pikëpamje të llojit dhe të 
lartësisë së dënimit të shqiptuar, por se pranimi do të merret parasysh me rastin e 
përllogaritjes së dënimit si rrethanë lehtësuese. Ai, pas udhëzimeve, është dekla-
ruar se ndjehet fajtor për veprën me të cilën ngarkohet, se me mbrojtësit e tij i ka 
bërë këshillimet e hollësishme mbi pozitën në të cilën ndodhet për momentin, si 
edhe se është i vetëdijshëm për përparësitë dhe mangësitë e pranimit të fajit, por 
se fajin e pranon me vetëdije dhe me vullnet të lirë. 

Mbrojtja e ka mbështetur qëndrimin e të akuzuarit në pikëpamje të pranimit të 
fajit dhe ka kon"rmuar se deklarata e të akuzuarit është rezultat i konsultimeve 
të kryera.

Gjatë kësaj seance të dëgjimit, palët në procedurë i kanë parashtruar qëndrimet e 
tyre në lidhje me rrethanat vështirësuese dhe ato lehtësuese.

Prokurori në (alën tij ka thënë se i akuzuari ka poseduar armë dhe municion. Po-
sedimi i tyre, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi, fare nuk iu lejohet qytetarëve, 
përkatësisht është rreptësishtë i ndaluar. Sipas prokurorit, me rastin e shqiptimit 
të dënimit gjykata duhet të marrë parasysh se arma tek i akuzuari është gjetur gja-
të bastisjes, gjë të cilën prokurori e ka theksuar si edhe një rrethanë vështirësuese. 
Ai ka propozuar që arma dhe municioni të kon"skohen dhe të asgjësohen. 

Avokati nga Prishtina/Pri&tina, Bardh Ademaj, mbrojtësi kryesor i të akuzuarit, 
i ka propozuar gjykatës që me rastin e matjes së dënimit të merret parasysh se i 
akuzuari e ka pranuar fajin, se arma është gjetur në shtëpinë e tij, se armën të cilën 
e ka poseduar kurrë nuk e ka përdorur, se i akuzuari nuk ka pasur probleme me 
ligjin, se rrjedhë nga një familje bujqish, e cila është e njohur për mirëbërësi dhe 
respekt, se trembëdhjetë (13) muaj i ka kaluar në paraburgim dhe se, së këndejmi, 
kanë pushuar të gjitha arsyet për zbatim të mëtejmë të masës më të rreptë të sigu-
rimit të pranisë në gjykatë, sepse ai gjitthnjë do t’i përgjigjet %esave të gjykatës. Së 
këndejmi, sipas tij, gjykata duhet që t’ia heq masën e paraburgimit të akuzuarit. 

Avokati nga Prishtina/Pri&tina, Ljubinko Todoroviq, anëtar i ekipit mbrojtës të të 
akuzuarit, i ka mbështetur pretendimet e mbrojtësit kryesor. I akuzuari, po ashtu, 
i ka pranuar pretendimet e mbrojtësve të tij. 



163GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

Aktgjykimi në bazë të pranimin të fajit
Gjyqtarja e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, 
Shadije Gërguri e ka shpallur në datën 12 nëntor të vitit 2020 aktgjykimin, me të 
cilin i akuzuari Gjogoviq është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale pronësi e 
paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës dhe ia ka shqiptuar dënimin në kohëzg-
jatje prej trembëdhjetë (13) muajsh. Në dënimin e shqiptuar është llogaritur koha 
të cilën i akuzuari e ka kaluar në paraburgim, në periudhën prej datës 3 tetor të vitit 
2019 e deri në datën 12 nëntor të vitit 2020. 

Gjykata, me anë të aktgjykimit të njëjtë e ka sjellë edhe vendimin mbi kon"ski-
min e armës dhe të municionit, të cilat janë gjetur tek i akuzuari me rastin e ba-
stisjes. Me anë të aktgjykimit është vendosur që arma dhe municioni i kon"skuar 
të shkatërrohen pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit.

Me vendim të veçantë i është hequr masa e paraburgimit të akuzuarit.

Në arsyetimin e aktgjykimit, gjykata ka thënë se në datën 28 tetor të vitit 2020 e ka 
pranuar aktakuzën, me të cilën të akuzuarit i është vënë në barrë kryerja e veprës 
penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës. Vetëm një ditë më 
parë (27 tetor të vitit 2020), gjykatës i është dorëzuar vendimi, me të cilin Zyra e 
PSRK-së i ka ndërprerë hetimet kundër ish të dyshuarit Gjogoviq në drejtim të 
veprave penale: krim i lu*ës kundër popullatës civile, krim i lu*ës si shkelje e rëndë 
e Konventave të Gjenevës, krim i lu*ës si shkelje e rëndë e nenit të përbashkët 3 të 
Konventave të Gjenevës, krim i lu*ës si shkelje e rëndë e ligjeve dhe e zakoneve, të 
cilat vlejnë në kon$iktet e armatosura, të cilat nuk janë me karakter ndërkombëtar 
si dhe krim i lu*ës kundër popullatës civile. Prokuroria ka shpallur se nuk ka mja% 
prova, me të cilat do të vërtetohej dyshimi i bazuar se në veprimet e të dyshuarit 
ka elemente thelbësore të krimit të lu%ës, me të cilin ngarkohet, por se procedura 
në drejtim të veprës penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës 
vazhdon. Në lidhje me veprën e cekur, në ditën në vijim është ngritur aktakuza 
(28 tetor i vitit 2020). 

Pas seancës së dëgjimit të parë, gjatë të cilës i akuzuari e ka pranuar se ka pose-
duar armën në kundërshtim me dispozitat ligjore në fuqi, se është qartësuar se 
ai i ka kuptuar përparësitë dhe mangësitë e pranimit të fajit, dhe se vendimin 
mbi pranimin e ka sjellë me vullnet të lirë, gjykata e ka vazhduar procedurën e 
paraparë me Kodin e Procedurës Penale. Kjo procedurë parasheh shqyrtimin e 
vendimit mbi dënimin pa hapjen e shqyrtimit kryesor dhe paraqitjen e provave 
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si dhe pa argumentet përfundimtare. Palëve iu është mundësuar vetëm deklarimi 
për masat lehtësuese dhe vështirësuese. 

Sipas gjetjeve të gjykatës, në veprimet e të akuzuarit ka elemente të veprës penale 
pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës. I akuzuari është penalisht 
përgjegjës për kryerjen e veprës penale dhe, së këndejmi, është intelektualisht i 
a%ë për ta kuptuar domethënien dhe pasojat e veprimeve të veta, si dhe pasojës së 
kryerjes së kësaj vepre penale. 

Gjatë shqyrtimeve lidhur me dënimin, gjykata i ka analizuar të gjitha rrethanat, 
si ato vështirësuese, ashtu edhe ato lehtësuese, të cilat kanë ndikuar në lartësinë e 
dënimit të shqiptuar. Gjykata ka pasur parasysh si rrethanë lehtësuese pranimin 
e fajit, pendimin e sinqertë si dhe betimin se në të ardhmen nuk do të kryejë ve-
pra penale. Përndryshe, i akuzuari është person familjar, është baba i një fëmije, 
është në vitet e pjekurisë së tij dhe kundër tij deri tash nuk është zhvilluar ndonjë 
procedurë penale. Kurse si rrethana vështirësuese, gjykata e ka vlerësuar mënyrën 
e kryerjes së veprës penale si dhe intensitetin e lartë të rrezikimit të vlerave të 
mbrojtura, siç është, për shembull, jeta e njeriut. Duke i vlerësuar rrethanat e 
cekura, gjykata ka gjetur se dënimi i shqiptuar është në harmoni me shkallën e 
përgjegjësisë dhe se me te do të përmbushet qëllimi i dënimit. 

Vendimi mbi heqjen e paraburgimit 
Gjyqtarja e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, 
pas shpalljes së aktgjykimit, e ka sjellë në datën 12 nëntor të vitit 2020 vendimin, 
me të cilin e ka hequr masën e paraburgimit kundër të akuzuarit Gjogoviq. Sipas 
këtij vendimi, ai menjëherë është lëshuar në liri. 

Gjykata ka konstatuar se kanë pushuar arsyet për mbajtjen e tij të mëtejme në 
paraburgim pas ngritjes së aktakuzës në drejtim të veprës penale pronësi e paauto-
rizuar, kontroll dhe posedim i armës, pranimit nga ana e tij të fajit gjatë seancës së 
dëgjimit të parë lidhur me aktakuzën të mbajtur në datën 11 nëntor të vitit 2020, 
shqiptimit të dënimit në kohëzgjatje prej trembëdhjetë (13) muajsh (në të cilin i 
është llogaritur koha e kaluar në paraburgim), si dhe pas shpalljes së aktgjykimit, 
me të cilin ka përfunduar procedura e shkallës së parë. 
 
Gjetjet e FDHK
1. Me vendimin e Zyrës së PSRK të datës 2 tetor të vitit 2019 janë hapur hetimet 
kundër të akuzuarit Gjogoviq në drejtim të shumë veprave penale të krimeve të 
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lu*ës. Me vendimin e datës 4 tetor të 2019, hetimet janë zgjeruar edhe në drejtim 
të veprës penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës. Hetimet në 
lëndën Prokurori kundër Ramiz Gjogoviqit kanë zgjatur më shumë se një vit, gjatë 
të cilave ai gjithë kohën ka qenë në paraburgim. Prokuroria ka hequr dorë nga 
ndjekja penale e Gjogoviqit për krime të lu%ës pas dymbëdhjetë muajsh e pesë di-
tësh, duke qëndruar vetëm pranë akuzës për vepër penale pronësi e paautorizuar, 
kontroll dhe posedim i armës. 

Prokuroria, por as gjykata, nuk mund ta dijnë paraprakisht me siguri se si do të 
përfundoj ndonjë lëndë. Megjithëkëtë, në lëndën Prokurori kundër Ramiz Gjo-
goviqit shtrohet pyetja se sa ka qenë e arsyetuar të hapen hetimet në drejtim të 
veprës penale krim i lu*ës nëse provat qysh në "llim nuk kanë qenë bindëse dhe 
nuk kanë premtuar sukses. 

Zyra e PSRK kundër ish të dyshuarit i ka hapur hetimet në të njëjtën ditë pas pra-
nimit të kallëzimit penal. I dyshuari është privuar nga liria dhe atij i është caktuar 
paraburgimi në të cilin i ka kaluar më shumë se një vit. Sipas informatave, në të 
cilat FDHK ka pasur qasje[130], hetimet janë ngritur në bazë të deklaratave të disa 
anëtarëve të familjes Salihaj dhe një fotogra"e të paqartë në bazë të së cilës është 
dyshuar se i akuzuari është fotografuar me një pjesëtarë të forcave të armatosura 
të Serbisë para një objekti në !akë, pronë e familjes Salihaj. 

Kush e bartë përgjegjësinë që një lëndë gjyqësore ka dështuar? A është kjo policia, 
për shkak të hetimeve të dobëta të cilat i ka zhvilluar dhe e cila nuk ka vënë në 
pah provat e bindshme? A është kjo prokuroria, e cila i ka nis hetimet në bazë të 
provave jo bindëse dhe të cilat gjatë hetimeve njëvjeçare nuk ka arritur të sigurojë 
prova me të cilat do të mund të vërtetohej dyshimi i bazuar se i dyshuari Gjogoviq 
ka marrë pjesë në sulmin në familjen Salihaj dhe në vrasjen e nëntë (9) anëtarëve 
të kësaj familjeje, i cili ka ndodhur në datën 29 gusht të vitit 1998 në fshatin Shu-
shicë/Su&ica, komuna e Istogut/Istok?

Ndjekja e krimeve të lu%ës përbënë një nga prioritetet e gjyqësorit kosovar, por jo 
me çdo kusht, posaçërisht jo atyre që çojnë drejt harxhimit të kapaciteteve edhe 
ashtu modeste në polici, prokurori dhe në gjykata për procesimin e krimeve të lu%ës 
dhe jo vetëm në bazë të dëshmive jo bindëse dhe të pasigurta të viktimave ose të fa-
miljeve të tyre më shumë se dy dhjetëvjetësha prej kohës kur kanë ndodhur. FDHK 

[130]  FDHK ka pasur qasje vetëm në vendime të caktuara procedurale. 
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nuk e ka pasur në shikim kërkesën e prokurorisë që të hiqet dorë nga ndjekja e të 
akuzuarit Gjogoviq mbi bazën e krimeve të lu%ës, por vlerëson se sipas të gjitha 
gjasave provat e policisë, përkatësisht të prokurorisë kanë qenë aq jo bindëse dhe të 
zbehta saqë edhe vet prokuroria ka hequr dorë nga hetimet e mëtejme. 

Si epilog, krimi i rëndë ndaj familjes Salihaj në fshatin Shushicë/Su&ica i datës 29 
gusht të vitit 1998 edhe më tutje nuk është zgjidhur. Anëtarëve të mbijetuar të kësaj 
familjeje iu mbetet që edhe më tutje të jetojnë me dhembjen për shkak të mungesës 
së dënimit për kryerësit, ashtu siç edhe drejtësia në këtë rast nuk është çuar në vend.

Arsye për pakënaqësi ka edhe i akuzuari Gjogoviq. Kush do t’ia kompensoj atij 
dhe familjes së tij 13 muajt e humbur të jetës për shkak të hetimeve të zhvilluara 
në mënyrë joprofesionale dhe për shkak të vlerësimit të dobët të provave, mbi 
bazën e të cilave janë hapur hetimet në drejtim të veprës penale në kryerjen e së 
cilës, siç është pretenduar, ai ka marrë pjesë?

FDHK konsideron se prokuroria duhet të veprojë në mënyrë shumë më të kuj-
desshme dhe profesionale në ngritjen e procedurave penale në drejtim të veprës 
penale krim i lu*ës. Në procedurën parapenale duhet të bëhen veri"kimet e hol-
lësishme të provave dhe të burimeve, derisa gjykatat duhet të jenë më të kujdes-
shme në vlerësimin e validitetit të provave në bazë të të cilave e caktojnë masën e 
paraburgimit, si masa të sigurimit të pranisë së të dyshuarit në gjykatë. 
 
2. I akuzuari për posedim të paautorizuar të armës është shpallur fajtor dhe është 
dënuar me dënimin me burgosje në kohëzgjatje prej trembëdhjetë (13) muajsh. 
Për veprën penale pronësi e paautorizuar, kontroll dhe posedim i armës me anë të 
nenit 366, paragra" 1 i KPRK, është i paraparë dënimi me gjobë në të holla në lar-
tësinë prej shtatë mijë e pesëqind euro (7.500) ose dënimi me burgosje në kohëzg-
jatje deri në pesë vite. Është e zakonshme praktika e gjykatave kosovare që për 
veprën e cekur penale të shqiptohet dënimi me gjobë në të holla. FDHK e shtron 
pyetjen – a dëshirohet që me dënimin e shqiptuar të fshihet mossuksesi? A e ka 
pasur për qëllim gjykata me shqiptimin e dënimit me burgosje për të “mbuluar” 
paraburgimin, në të cilin është gjendur trembëdhjetë (13) muaj e nëntë (9) ditë? 
2.
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2.2. Procedura ankimore 

2.2.1. Lënda: Prokurori kundër Emrush Thaqit dhe të tjerëve 

Kolegji ankimor i Departamentit Special të Gjykatës së Apelit (ka kryesuar gjyqtari, 
Vaton Durguti[131]), duke vepruar në lidhje me ankesat e palëve në procedurën në 
lëndën Prokurori kundër Emrush (aqit dhe të tjerëve[132] në aktgjykimin e Depar-
tamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina (PKR nr. 
685/16, publikisht të shpallur në datën 14 prill të vitit 2020, kurse me shkrim të përg-
atitur në datën 6 maj të vitit 2020), pas seancës së kolegjit të mbajtur në datën 30 tetor 
të vitit 2020 e ka sjellë aktgjykimin, me të cilin sipas detyrës zyrtare e ka ndryshuar 
aktgjykimin e Gjykatës #emelore të datës 6 maj të vitit 2020, në atë mënyrë që: 

- në lidhje me pikën IV të aktakuzës kundër të akuzuarve Sami Lushtaku, Sahit 
Jashari dhe Ismet Haxha dhe duke u thirrur në nenin 363, paragra" 1, pika 1.3 
e KPPRK, i ka refuzuar akuzat kundër këtyre të akuzuarve në drejtim të veprës 
penale arratisje e personit të privuar nga liria të kryer në bashkëkryerje[133]. Në bazë 
të pikës IV të aktakuzës, atyre iu është vënë në barrë: se në periudhën prej orëve 
të mëngjesit të datës 20 maj e deri në orët e mbrëmjes të datës 22 maj të vitit 2014, 
duke vepruar në bashkëkryerje dhe sipas planit reciprokisht të pranuar, derisa kanë 
qenë në paraburgim sipas urdhrit të gjyqtarit në lëndën P/nr. 938/13, kanë ikur nga 
dhomat e spitalit ku kanë qenë për shkak të gjendjes së tyre shëndetësore dhe janë 
fshehur në një lokacion të panjohur, me çka kanë kryer arratisje nga institucioni ku 
janë mbajtur në bazë të vendimit të ligjshëm gjyqësor, me të cilin është urdhëruar 
privimi i tyre nga liria. Kolegji ankimor i ka refuzuar këto akuza për shkak të ska-
dimit të dy"shtë të kohës, pas së cilës rezulton parashkrimi i ndjekjes penale në 
drejtim të veprës penale, e cila të akuzuarve iu është vënë në barrë; 

[131]  Anëtarët e kolegjit ankimor, gjyqtarët Kreshnik Radoniqi dhe Burim Ademi. 
[132]  Të bashkakuzuarit e procedurës ankimore: Shemsi Hajrizi, Sami Lushtaku, Sahit Jashari, 

Ismet Haxha, Gëzim Ahmeti, Xhevat Zena, Ylber Blakaj, Mergim Lushtaku, Dardan Geci, 
Bashkim Dervisholli, Arjend Brahimaj, Agim Ukaj, Ismail Dibrani dhe Nexhip Shatri. 

[133]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 405, paragra" 1, në lidhje me nenin 31 të KPRK 
(2012).

!.!.
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- pjesërisht e ka miratuar ankesën e prokurorit të PSRK dhe sipas detyrës zyrtare 
e ka ndryshuar aktgjykimin ankimor të Departamentit për Krime të Rënda të 
Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina (PKR /nr. 685/16 e datës 6 maj të vitit 
2020) në pikëpamje të dënimit të shqiptuar në lidhje me pikën VII dhe VIII të 
aktakuzës, në atë mënyrë që të akuzuarve Ylber Blakaj, Gëzim Ahmeti dhe Xhe-
vdet Zena, në drejtim të veprës penale lirim i paligjshëm i personave të privuar 
nga liria[134] për të cilën janë shpallur fajtor se e kanë kryer në bashkëkryerje dhe 
vazhdimësi, secilit në mënyrë individuale ia ka shqiptuar dënimin me burgosje në 
kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh, i cili nuk do të zbatohet nëse të akuzuarit në 
afat prej një (1) viti nuk kryejnë vepër të re penale;

- e ka refuzuar si të pabazuar ankesën e Zyrës së PSRK në lidhje me pjesën dën-
uese nën pikat IX dhe X të aktgjykimit ankimor, si dhe në lidhje pjesën liruese 
të së njëjtit aktgjykim nën pikat III, IV, V, VI, XII dhe XIII. Janë refuzuar edhe 
ankesat e mbrojtjes së të akuzuarve Ylber Blakaj, Gëzim Ahmeti, Xhevdet Zena 
dhe Sami Lushtaku. Pjesa dënuese e aktgjykimit ankimor të Gjykatës #emelore 
nën pikat VII, VIII, IX dhe X kon#rmohet.

- lidhur me ankesën e Zyrës së PSRK dhe sipas detyrës zyrtare pjesërisht e ka 
anuluar aktgjykimin e Gjykatës #emelore të datës 6 maj të vitit 2020 në lidhje 
me pjesën liruese nën pikat I dhe II që kanë të bëjnë me të akuzuarin Emrush 
#aqi në drejtim të veprës penale keqpërdorim i pozitës zyrtare ose e autorizime-
ve[135], kurse nën pikën XIV në lidhje me të akuzuarin Nexhip Shatri në drejtim 
të veprave penale keqpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimeve [136], falsi%kim i 
dokumenteve[137], mundësim i arratisjes së personit të privuar nga liria[138], si dhe 
pikën XV në lidhje me veprën penale keqpërdorim i pozitës zyrtare ose i autori-
zimeve[139], me të cilën po ashtu i akuzuari Shatri ngarkohet. Në lidhje me pikat e 
cekura kundër të akuzuarve #aqi dhe Shatri, procedura është kthyer në gjykatën 
e shkallës së parë në rivendosje.

[134]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 407, në lidhje me nenet 31 dhe 81 KPRK. 
[135]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 422, paragra" 1, pikat 2.1, 2.2, 2.3 KPRK. 
[136]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 422, paragra" 1, pikat 2.1, 2.2, në lidhje me nenin 

31 të KPRK.
[137]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 398, paragrafët 1dhe 2, në lidhje me nenin 31 të 

KPRK.
[138]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 406, paragrafët 1 dhe 4, në lidhje me nenin 31 KPRK. 
[139]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 422, paragrafët 1, pikat 2.1, 2.2, në lidhje me 

nenin 31 të KPRK.
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- kolegji ankimor e ka kon"rmuar pjesën tjetër të aktgjykimit të shkallës së parë 
të datës 6 maj të vitit 2020.

Rrjedha e procedurës penale[140]

Procedura penale lidhur me arratisjen nga ambientet e Qendrës Klinike Universitare 
të Kosovës (QKUK) në Prishtinë/Pri&tina e të akuzuarve Sami Lushtaku, Ismet 
Haxha dhe Sahit Jashari në datën 20 maj të vitit 2014, ku ata si të paraburgosur[141] 
janë gjendur në mjekim, është ngritur menjëherë pas kësaj ngjarjeje. Hetimet së 
shpejti janë zgjeruar edhe në persona të tjerë, të cilët sipas provave të prokurorisë i 
kanë ndihmuar ose ua kanë lehtësuar të akuzuarve të lëshojnë ambientet e qendrës 
klinike me qëllim që të mos i përgjigjen %esës së gjykatës në procedurën penale, e 
cila kundër tyre dhe personave të tjerë të paraburgosur është zhvilluar para Gjykatës 
#emelore në Mitrovicë/Mitrovica në drejtim të veprës penale krim i lu*ës kundër 
popullatës civile. 

Aktakuza
Zyra e PSRK (prokurori ndërkombëtar Romulo Mateus) në datën 17 nëntor të 
vitit 2016[142] e ka ngritur aktakuzën kundër njëzetë e katër (24) të akuzuarve se me 
keqpërdorimin e pozitës zyrtare ose të autorizimeve, në mënyrë të drejtpërdrejtë 
ose të tërthortë, kanë ndihmuar ose në ndonjë mënyrë tjetër e kanë mundësuar 
arratisjen e të akuzuarve Lushtaku, Haxha dhe Jashari nga ambientet e QKUK-s 
në Prishtinë/Pri&tina. Ikja e tre të akuzuarve nga spitali, sipas aktakuzës, ka pasur 
ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin e shqyrtimit kryesor në lëndën P 938/13, 
"llimi i të cilit është plani"kuar për datën 22 maj të vitit 2014 para trupit gjykues 
të Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica.

[140] FDHK Kosovë, nga viti 2017 rregullisht ka përcjellë zhvillimin e procedurës penale në 
këtë lëndë lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK të datës 17 nëntor të vitit 2016 për shkak 
të lidhshmërisë me lëndën penale lidhur me akuzat krim i lu*ës kundër popullatës civile, që 
është udhëhequr në Gjykatën #emelore në Mitrovicë/Mitrovica. 

[141]  Të akuzuarit janë gjendur në paraburgim sipas vendimit të kryetarit të trupit gjykues në 
lëndën Prokurori kundër Sabit Gecit dhe të tjerëve (e njohur si Drenica 1, P. 938/13), në të 
cilën gjatë vitit 2014 dhe 2015 para Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica është zhvi-
lluar shqyrtimi kryesor lidhur me akuzat për krim të lu*ës kundër popullatës civile, kundër 
më shumë personave. Hollësitë mbi zhvillimin e procedurës penale në këtë lëndë mund të 
gjenden në faqen e internetit të FDHK: https://www.hlc-kosovo.org/category/publications/.

[142]  Pretendimet e aktakuzës, si dhe përshkrimi i veprave penale, të cilat njëzet e katër (24) të 
akuzuarve iu janë vënë në barrë, në mënyrë të hollësishme janë përpunuar në raportin mbi 
gjykimet e përcjella gjatë vitit 2017: „Gjykimet për krimet e lu%ës – çka më tutje “. Raporti 
po ashtu gjendet në faqen zyrtare të internetit të FDHK. 
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Shqyrtimi kryesor 
Procedura e vlerësimit të aktakuzës para Departamentit për Krime të Rënda të 
Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina (kryetar i trupit gjykues, gjyqtari, Shasivar 
Hoti) ka "lluar me seancën e dëgjimit të parë, e cila është hapur në datën 25 shtator 
të vitit 2017, kurse ka përfunduar me vendimin e gjyqtarit të datës 5 prill të vitit 
2018, me të cilin kërkesat për hedhje të aktakuzës dhe kundërshtimi i të akuzuarve 
ndaj provave të deponuara me aktakuzë janë refuzuar si të pabazuara. Ky vendim 
është kon"rmuar në procedurën për ankesat e të shtatëmbëdhjetë[143] të akuzuarve 
nga ana e kolegjit ankimor të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës së 
Apelit[144], me vendimin e datës 12 qershor të vitit 2018. 

Hapja e shqyrtimit kryesor lidhur me aktakuzën e vlerësuar ka "lluar vetëm me 
datën 28 gusht të vitit 2019 para trupit gjykues[145], kur është lexuar aktakuza. Sh-
qyrtimi ka vazhduar me (alët hyrëse të palëve në procedurë. 

Trupi gjykues, në pjesën e shqyrtimit kryesor të mbajtur gjatë vitit 2019, ka mbajtur 
seanca tetë (8) ditë, gjatë të cilave janë dëgjuar trembëdhjetë (13) dëshmitarë të 
propozuar me aktakuzë. Trupi gjykues, gjatë shqyrtimit, në lidhje me disa akuza të 
caktuara, e ka ndarë procedurën për shkak të faktit se nuk i janë përgjigjur %esave të 
gjykatës. Në vazhdim të shqyrtimit dhe në rastet e pranisë së të akuzuarve në gjyka-
të, procedura kundër këtyre të akuzuarve i është bashkuar procedurës kundër të 
akuzuarve të tjerë. Disa të akuzuar nuk kanë qenë të pranishëm në të gjitha seancat 
e trupit gjykues dhe gjatë paraqitjes së provave, të cilat janë bërë në seancat e trupit 
gjykues, në të cilat ata nuk kanë qenë të pranishëm. 

Ndarja e procedurës në lidhje me të akuzuarën Mervete Hasani-Lushtaku 
Në pjesën e shqyrtimit kryesor, e cila është zhvilluar gjatë vitit 2019, me vendim të 
trupit gjykues të datës 2 dhjetor të vitit 2019, është ndarë procedura në lidhje me të 
akuzuarën Mervete Hasani-Lushtaku. Ajo e ka pranuar fajin në drejtim të veprës 

[143]  Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sami Lushtaku, Sabit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lush-
taku, Bashkim Dervisholli, Valon Behramaj, Argjent Behramaj, Gëzim Ahmeti, Xhevdet 
Zena, Ismail Dibrani, Sami Gjoka, Nexhib Shatri, Rrustem Rukolli, Skender Tahiri dhe 
Sheremet Jashari. 

[144]  Anëtarët e kolegjit ankimor, gjyqtarja Mejreme Memaj (kryetare), Afrim Shala dhe Fi-
llim Skoro (anëtarë të kolegjit).

[145]  Kryetari i trupit gjykues, Shasivar Hoti, anëtarët e trupit gjykues, Beqir Kalludra dhe 
Lut" Shala. 



171GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

penale mundësim i arratisjes personave të privuar nga liria[146]. Palët në procedurë, 
në pajtim me dispozitat ligjore, e kanë arritur pajtimin mbi marrëveshjen për 
pranimin e fajit, i cili është pranuar edhe nga ana e trupit gjykues. 

Aktgjykimi në bazë të marrëveshjes mbi pranimin e fajit 
Trupi gjykues në një seancë të ndarë, vetëm në lidhje me të akuzuarën Mervete 
Hasani-Lushtaku, në datën 4 dhjetor të vitit 2019 e ka shpallur aktgjykimin, me të 
cilin ajo është shpallur fajtore në drejtim të veprës penale mundësim i arratisjes së 
personit të privuar nga liria. Sipas aktgjykimit, ajo, në datën 22 shtator të vitit 2015, 
rreth orës 12:30, me automjetin e markës Mercedes Benz me ngjyrë të argjendtë, 
e ka nxjerrë të akuzuarin Sami Lushtaku nga rrethi i QKUK, ku ai është gjendur 
në mjekim në kohën kur ka qenë nën masën e paraburgimit. Qëllimi i saj ka qenë 
që t’i ndihmojë të ik nga mbikëqyrja e zyrtarëve të institucionit korrektues e në 
kundërshtim me vendimin e Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica të datës 
27 maj të vitit 2015, me të cilin Lushtakut i është caktuar masa e paraburgimit. 

Gjykata ia ka shqiptuar të akuzuarës për kryerjen e veprës penale të cekur dënimin 
me burgosje në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh, i cili në marrëveshje me të 
akuzuarën është zëvendësuar me dënimin me gjobë në të holla në lartësinë prej tre 
mijë e pesëqind (3.500) eurosh. Të akuzuarës, nga ana e gjykatës, i është tërhequr 
vërejtja se, në rast të mos pagesës së dënimit, i njëjti do të zëvendësohet me dënimin 
me burgosje (20 euro llogariten si një ditë burgu).
 
Shqyrtimi kryesor gjatë vitit 2020 është hapur në datën 8 janar me paraqitjen e pro-
vave, përkatësisht me dëgjimin e dëshmitarëve të prokurorisë. Deri në përfundim të 
shqyrtimit kryesor dhe shpalljes së aktakuzës, trupi gjykues është takuar në seanca 
gjyqësore nëntë (9) ditë, gjatë të cilave janë dëgjuar pesë (5) dëshmitarë të prokuro-
risë, janë paraqitur provat materiale dhe janë lexuar deklaratat e disa dëshmitarëve, 
dëgjimi i drejtpërdrejtë i të cilëve gjatë shqyrtimit ka qenë i vështirësuar. Mbrojtja 
e të akuzuarve nuk e ka shfrytëzuar të drejtën ligjore për të propozuar dëshmitarë. 
Disa të akuzuar i kanë dhënë deklaratat e tyre para trupit gjykues, derisa të tjerët e 
kanë shfrytëzuar të drejtën ligjore që të mbrohen në heshtje. Palët në procedurë në 
fund të shqyrtimit i kanë paraqitur argumentet e tyre përfundimtare. 

Dy (2) seancat e fundit të trupit gjykues janë mbajtur pa praninë e publikut. Trupi 
gjykues aktgjykimin e ka shpallur pa praninë e publikut, gjë që ka qenë në pajtim 

[146]  E paraparë dhe e dënueshme me nenin 406, paragra" 1 i KPRK.
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me vendimin e Këshillit Gjyqësor të datës 12 mars të vitit 2020 që përkohësisht të 
ku"zohen të gjitha aktivitetet gjyqësore, në të cilat, në procedurat para gjykatave, 
është i përfshirë publiku, për shkak të pandemisë me virusin Covid-19. 

Në pjesën e shqyrtimit kryesor të mbajtur në "llim të vitit 2020, më saktë në datën 
20 janar të vitit 2020, trupi gjykues e ka sjellë vendimin mbi ndarjen e procedurës 
për të akuzuarit, të cilët me aktakuzën e datës 17 nëntor të vitit 2016 ngarkohen 
sipas pikave XVI, XVII dhe XVIII të aktakuzës. Procedura është ndarë në lidhje 
me të akuzuarit Sami Lushtaku, Rrustem Rukolli, Rexhep Xhota dhe Fatmir Mja-
ku (ata me aktakuzë ngarkohen për kryerje të veprës penale pengim i dëshmisë ose 
i procedurës zyrtare nga neni 394, paragra" 1, pika 1.7, dhe paragra" 5, në lidhje 
me nenin 31 të KPRK, si dhe nenin 395, në lidhje me nenin 31 të KPRK); në lidhje 
me të akuzuarit Sami Lushtaku, Ismet Haxha, Skender Tahiri, Sheremet Jashari 
dhe Bajram Dibrani (në drejtim të veprës penale pengim i dëshmisë ose i proce-
durës zyrtare dhe frikësim gjatë kohës së procedurës penale nga neni 395 i KPRK); 
si dhe në lidhje me të akuzuarit Sami Lushtaku, Ismet Haxha, Rrustem Rukol-
li, Rexhep Xhota, Fatmir Mjaku, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe Bajram 
Dibrani (në drejtim të veprës penale pjesëmarrje në / ose organizim të grupit të 
organizuar kriminal (neni 283, paragrafët 1 dhe 2, në lidhje me nenin 31 të KPRK.
 
Akuzat e cekura nuk kanë qenë të lidhura me akuzat, me të cilat ngarkohen të aku-
zuarit e tjerë lidhur me aktakuzën e cekur, e të cilat janë të lidhura me arratisjen e 
të akuzuarve Lushtaku, Jashari dhe Haxha nga ambientet e QKUK në Prishtinë/
Pri&tina të datës 20 maj të vitit 2014, ose me ndihmën dhe ofrimin e ndihmës për 
këta të akuzuar në kryerjen e veprës penale ose pas kryerjes së saj. 

Aktgjykimi i shkallës së parë 
Trupi gjykues në datën 14 prill të vitit 2020 e ka shpallur aktgjykimin[147] me të 
cilin i akuzuari Sami Lushtaku është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale 
arratisje personit të privuar nga liria dy herë. Për këto vepra gjykata ia ka shqip-
tuar dënimin me gjobë në të holla në lartësi prej dymbëdhjetë mijë (12.000) euro, 
të cilën ai është i obliguar për ta paguar në afat prej pesëmbëdhjetë (15) ditësh pas 
plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 
 
Veprat e cekura penale Lushtaku i ka kryer në atë mënyrë që në datën 21 gusht 
të vitit 2015 (në intervalin kohor prej orës 10:12 e deri në orën 19:05), dhe në da-

[147]  Aktgjykimi është shpallur pa praninë e publikut me anë të mjeteve elektronike, me anë të 
njo%imit të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina. 
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tën 22 shtator të vitit 2015 (në intervalin kohor prej orës 12:30 e deri në 15:30), 
ka qëndruar jashtë ambienteve të Qendrës së Paraburgimit në Dubravë/Dubrava, 
ku ka qenë në vuajtje të masës së paraburgimit lidhur me aktgjykimin e Gjykatës 
#emelore në Mitrovicë/Mitrovica të datës 27 maj të vitit 2015 (rasti Drenica, P.nr. 
938/13, aktgjykimi i parë jo i plotfuqishëm). Për këto qëndrime jashtë qendrës së 
paraburgimit Lushtaku nuk e ka pasur lejen e gjykatës kompetente dhe nuk ka qenë 
nën mbikëqyrjen e zyrtarit të shërbimit korrektues. 

Me aktgjykim, të akuzuarit Ylber Blakaj, Gëzim Ahmeti dhe Xhevdet Zena janë 
shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale lirim i paligjshëm i personit të privuar 
nga liria dy herë. Veprat penale i kanë kryer në atë mënyrë që, në bashkëkryerje 
dhe në cilësinë e personave zyrtarë (zyrtar të Qendrës së Paraburgimit në Dubravë/
Dubrava), si dhe në kundërshtim me vendimin e Gjykatës #emelore në Mitrovicë/
Mitrovica (me të cilin të akuzuarit Lushtaku i është caktuar masa e paraburgimit 
deri në plotfuqishmërinë e aktgjykimit të datës 27 maj të 2015), ia kanë mundësuar 
të akuzuarit qëndrimin e paligjshëm në liri. Gjykata, secilit individualisht, Blakajt, 
Ahmetit dhe Zenës, ua ka shqiptuar dënimin me gjobë në të holla në lartësi prej 
njëmijë (1.000) eurove, të cilën ata janë të obliguar për ta paguar pesëmbëdhjetë 
(15) ditë pas plotfuqishmërisë së aktgjykimit. 

Me aktgjykimin e shpallur në datën 14 prill të vitit 2020 janë liruar nga akuzat:
- i akuzuari Emrush #aqi në drejtim të veprës penale keqpërdorim i pozitës ose i 
autorizimeve nga neni 422, paragra" 2, pika 2.1, 2.2, 2.3 e KPRK;

- i akuzuari Shemsi Hajrizi në drejtim të veprës penale keqpërdorim i pozitës ose i 
autorizimeve nga neni 422, paragra" 2, pika 2.1, 2.2 e KPRK;

- të akuzuarit Sami Lushtaku, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha për kryerjen e veprës 
penale arratisje e personit të privuar nga liria nga neni 405, paragra" 1, në lidhje 
me nenin 31 të KPRK 

- të akuzuarit Mergim Lushtaku dhe Dardan Geci në drejtim të veprës penale 
mundësim i arratisjes së personit të privuar nga liria nga neni 406, paragrafët 1 dhe 
4, në lidhje me nenin 31 të KPRK; 

- të akuzuarit Bashkim Dervisholli dhe Argjent Behramaj në drejtim të veprës pe-
nale ofrim i ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale nga neni 388, paragra" 
1, pika 2.5, paragra" 3, në lidhje me nenin 31 dhe veprës penale lirim i paligjshëm 
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i personave të privuar nga liria në lidhje me nenin 407 dhe 31 të KPRK; dhe 
- të akuzuarit Agim Ukaj, Ismail Dibrani dhe Nebih Shatri, secili individualisht në 
drejtim të veprës penale keqpërdorim i pozitës zyrtare ose i autorizimeve nga neni 
422, paragra" 2, pikat 2.1 dhe 2.2 të KPRK;

Aktgjykimi refuzues
Në lidhje me të akuzuarin Sami Gjoka, i cili ka vdekur në datën 31 mars të vitit 
2020, gjykata ka sjellë aktgjykim refuzues. Atij, me anë të aktakuzës, i është vënë 
në barrë kryerja e veprës penale keqpërdorim i detyrës zyrtare dhe ose i autorizi-
meve nga neni 422, paragra" 2, pikat 2.1 dhe 2.2 i KPRK. 

Sipas aktgjykimit, trupi gjykues gjatë shqyrtimit kryesor, në seancën e mbajtur 
në datën 24 shtator të vitit 2019, e ka sjellë vendimin mbi ndarjen e procedurës 
kundër të akuzuarit Valon Behramaj, i cili me aktakuzë ngarkohet për kryerjen e 
veprës penale ofrim i ndihmës kryerësit pas kryerjes së veprës penale nga neni 388, 
paragra" 1, pika 2.5, paragra" 3, në lidhje me nenin 31 të KPRK dhe veprës pena-
le lirim i paligjshëm i personave të privuar nga liria në lidhje me nenin 407, si dhe 
në lidhje me nenin 31 të KPRK. Në seancën e radhës, gjykata ka sjellë vendimin 
mbi bashkimin e procedurës në lidhje me këtë të akuzuar me të akuzuarit e tjerë. 
I akuzuari Behramaj nuk ka qenë i pranishëm në seancat e trupit gjykues nga "l-
limi i vitit 2020 deri në fund të shqyrtimit kryesor, gjë që ka qenë arsye e ndarjes 
së sërishme të procedurës në lidhje me te. Sipas aktgjykimit, ai në "llim të vitit 
ka qëndruar në Gjermani dhe nuk ka mundur të kthehet për shkak të mbylljes së 
ku"jve të shkaktuar nga pandemia me virusin Covid-19. 

Gjykata e shkallës së parë në aktgjykim i ka sjellë vlerësimet e (alëve përfund-
imtare të palëve në procedurë dhe të deklaratave të dëshmitarëve të dëgjuar gjatë 
shqyrtimit si dhe provave materiale. 

Gjykata, në lidhje me pjesën dënuese të aktgjykimit lidhur me të akuzuarit Ylber 
Blakaj, Gëzim Ahmeti dhe Xhevdet Zena (persona zyrtar të shërbimit korrektues, 
të cilët kanë qenë të obliguar për dërgimin e të akuzuarit Lushtaku nga qendra e 
paraburgimit ku e ka vuajtur masën e paraburgimit deri në QKUK në Prishtinë/
Pri&tina në datën 21 gusht dhe 22 shtator të vitit 2015), në bazë të provave të pa-
raqitura gjatë shqyrtimit, e posaçërisht në bazë të deklaratave të dëshmitarëve të 
cilët në cilësinë e personave zyrtarë kanë qenë të përfshirë në aksionin e vëzhgim-
it të lëvizjes së të akuzuarit Lushtaku, ka gjetur se në veprimet e të akuzuarve Bla-
kaj, Ahmeti dhe Zena ka elemente të veprës penale, me të cilën ngarkohen (lirim 
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i paligjshëm i personit të privuar nga liria), sepse në datat e caktuara personin e 
privuar nga liria e kanë lënë pa mbikëqyrje, me çka kanë vepruar në kundërshtim 
me vendimin e Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica të datës 27 maj të vitit 
2015, me të cilin këtij personi i është shqiptuar dënimi me burgosje në kohëzgjat-
je prej dymbëdhjetë (12) vitesh. Sipas gjetjeve të gjykatës, në veprimet e të aku-
zuarve ekzistojnë të gjitha elementet e veprës penale, të cilat iu vihen në barrë. 

Gjykata, në bazë të provave të paraqitura ka vërtetuar se i akuzuari Lushtaku në 
datën 21 dhe 22 gusht të vitit 2015 ka kryer vepër penale në vazhdimësi arratisje e 
personit të privuar nga liria sipas dy pikave. Veprimet e të akuzuarit Lushtaku janë 
konstatuar në bazë të deklaratës së dëshmitarit, i cili në cilësinë e personit zyrtar 
ka qenë në datat e cekura i angazhuar në përcjelljen e lëvizjeve të të akuzuarit. 
Ai ka vërtetuar se në çfarë mënyre Lushtaku është liruar nga mbikëqyrja nga ana 
e gardianit të shërbimit korrektues. Veprimet e të akuzuarit janë vërtetuar edhe 
me provat materiale të siguruara me anë të masave të fshehta – me përgjimin e 
bisedave telefonike.

Gjykata, me anë të aktgjykimit i ka prezantuar provat dhe i ka parashtruar arsyet 
në bazë të të cilave e ka sjellë aktgjykimin lirues në lidhje me të akuzuarit Emrush 
#aqi dhe Shemsi Hajrizi. Sipas gjetjeve të gjykatës, në bazë të provave, të cilat 
janë paraqitur gjatë shqyrtimit kryesor, e posaçërisht në bazë të deklaratave të 
dëshmitarëve të caktuar, nuk ka pasur prova se në veprimet e këtyre të akuzuarve 
ka elemente të veprave penale, të cilat iu vihen në barrë, përkatësisht se me vepri-
met e tyre e kanë keqpërdorur detyrën e tyre zyrtare. 

Me aktgjykim, po ashtu, nuk është vërtetuar se në veprimet e të akuzuarit Sami 
Lushtaku, Sahit Jashari dhe Ismet Haxha ka elemente të veprës penale arratisje e 
personit të privuar nga liria. Sipas gjetjeve të gjykatës, me asnjë provë nuk është 
vërtetuar se këta të gjykuar i kanë lëshuar ambientet e QKUK, por se i kanë lës-
huar dhomat e spitalit në të cilat kanë qëndruar dhe se janë barrikaduar në një 
ambient të QKUK për shkak të vendimit të gjykatës mbi transferimin e tyre nga 
qendra e paraburgimit, ku e kanë vuajtur masën e paraburgimit në Qendrën e 
Paraburgimit në pjesën veriore të Mitrovicës/Mitrovica. 

Gjykata, në bazë të provave të paraqitura nuk e ka vërtetuar se në veprimet e të aku-
zuarve Mergim Lushtaku dhe Dardan Geci ka elemente të veprës penale mundësim 
i arratisjes së personit të privuar nga liria në bashkëkryerje. Ata, në ditën kritike, me 
anëtarët e familjes, kanë protestuar kundër vendimit të Gjykatës në Mitrovicë/Mi-
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trovica lidhur me transferimin e të paraburgosurve në Qendrën e Paraburgimit në 
Mitrovicë/Mitrovica, duke e arsyetuar protestën me sigurinë e të paraburgosurve 
në qendrën e cekur të paraburgimit.

Sipas gjetjeve të gjykatës, pas analizës së provave të paraqitura gjatë shqyrtimit, 
në veprimet e të akuzuarve Bashkim Dervisholli dhe Argjent Behramaj nuk ka 
elemente të veprës penale, me të cilën ngarkohen. Ata, në ditën kritike kanë qenë 
të angazhuar në sigurimin e të akuzuarve deri sa kanë qëndruar në QKUK. Pas 
lëshimit të dhomave të spitalit nga të akuzuarit Lushtaku, Jashari dhe Haxha, ata 
menjëherë i kanë informuar eprorët e tyre lidhur me këtë. 

Gjykata nuk ka gjetur elemente të veprës penale në veprimet e të akuzuarve Agim 
Ukaj dhe Ismail Dibrani, zyrtar të shërbimit korrektues. I akuzuari Lushtaku në 
ditën kritike e ka lëshuar qendrën e paraburgimit në përcjellje të gardianëve dhe 
duke i respektuar procedurat ligjore.

Sipas gjetjeve të gjykatës, i akuzuari Nexhip Shatri, mjek pranë qendrës së para-
burgimit në Dubravë/Dubrava, i ka ofruar shërbim të akuzuarit Lushtaku dhe e 
ka udhëzuar në mjekim në QKUK në Prishtinë/Prishtina, për arsye se ekzamini-
met e nevojshme nuk ka qenë e mundur të bëhen në qendrën e paraburgimit ose 
në spitalin e Pejës. 

Me rastin e matjes së dënimit për të akuzuarit Blakaj, Ahmeti dhe Zena, gjykata 
i ka pasur parasysh rrethanat lehtësuese: sjelljen e tyre të mirë dhe kthimin e tyre 
në punë. Gjykata nuk ka vërtetuar vërejtje të tjera në kryerjen e detyrave nga ana 
e tyre. Bë bazë të asaj që është thënë, si dhe në bazë të gjendjes së tyre ekonomike, 
gjykata ka gjetur se me dënimet e shqiptuara do të arrihet qëllimi i dënimit. 

Gjykata, të akuzuarit Lushtaku, për kryerjen e veprës penale në vazhdimësi ar-
ratisje e personit të privuar nga liria ia ka shqiptuar dënimin me gjobë në të holla 
në lartësinë prej dymbëdhjetë mijë (12.000) euro. Dënimi në lartësinë e cekur i 
është shqiptuar me zbatimin e dispozitës për zbutje të dënimit, kurse duke e pasur 
parasysh gjendjen shëndetësore të të akuzuarit si dhe gjendjen e tij materiale, ka 
gjetur se me të njëjtën do të arrihet qëllimi i dënimit, për të cilin shqiptohet.

Procedura ankimore
Aktgjykimin e shkallës së parë të datës 7 maj të vitit 2020 e kanë kundërshtuar të 
gjitha palët në procedurë.
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Zyra e PSRK, me ankesën e datës 15 maj të vitit 2020 e ka kundërshtuar aktgjyki-
min e shkallës së parë për shkak të gjendjes faktike në mënyrë jo të plotë dhe 
gabimisht të konstatuar, si dhe për shkak të sanksioneve të shqiptuara penale. 

Sipas pretendimeve ankimore të prokurorisë, gjykata, me anë të shpalljes fajtor të 
të akuzuarve Sami Lushtaku, Ylber Blakaj, Gëzim Ahmeti dhe Xhevdet Zena ka 
vepruar në mënyrë të drejtë, por gjatë matjes së dënimit nuk i ka vlerësuar rrethanat 
vështirësuese si dhe nuk ia ka falë besimin provave të paraqitura gjatë shqyrtimit. 

Sipas pretendimeve ankimore, nuk është kontestuese se të akuzuarit i kanë kryer 
me paramendim të drejtpërdrejtë veprat penale, me të cilat ngarkohen dhe, së 
këndejmi, me shkallën e përgjegjësisë së tyre penale dhe me pjesëmarrjen e pakon-
testueshme në kryerjen e veprës penale. Sipas gjetjeve të prokurorisë, për veprat 
penale, me të cilat ngarkohen të akuzuarit Blakaj, Ahmeti dhe Zena është i sanksio-
nuar dënimi me burgosje në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muaj e deri në pesë (5) vite, 
kurse për disa forma të caktuara të kësaj vepre penale edhe deri në tetë (8) vite. Me 
dënimet e shqiptuara nuk do të arrihet qëllimi i dënimit i paraparë me KPRK. Dën-
imet e shqiptuara nuk janë adekuate me peshën e përgjegjësisë së të akuzuarve. Me 
të njëjtin nuk do të realizohet qëllimi i dënimit me qëllim të parandalimit të perso-
nave të tjerë për të kryer vepra të këtilla, por edhe i kryerësve në këtë lëndë që në 
të ardhmen të kryejnë vepra penale, posaçërisht duke pasur parasysh kontributin e 
tyre në kryerjen e veprave penale për të cilat janë shpallur fajtor, gjë që është vërtet-
uar me zbatimin e masave të fshehta të përgjimit dhe me deklaratat e dëshmitarëve. 

Sipas gjetjeve të prokurorisë, gjykata në mënyrë të gabuar e ka konstatuat gjen-
djen faktike në lidhje me të akuzuarit, të cilët me aktgjykim janë liruar nga akuzat: 
Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sahit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lushtaku, Dar-
dan Geci, Bashkim Dervisholli, Argjent Behramaj, Agim Ukaj, Ismajl Dibrani dhe 
Nexhip Shatri. Me provat e deponuara gjatë shqyrtimit kryesor në mënyrë të qartë 
është vërtetuar se të akuzuarit me veprimet e tyre të kundërligjshme në mënyrë të 
vetëdijshme dhe me paramendim i kanë kryer veprat penale, të cilat atyre iu vihen 
në barrë, e për të cilat gjykata është dashur t’i shpallë fajtor dhe t’ua shqiptojë dën-
imet efektive me burgosje, ashtu siç është e paraparë për këtë me ligj. 

Prokuroria, me anë të ankesës i ka propozuar Gjykatës së Apelit që të pranojë an-
kesën e prokurorisë, ta ndryshojë aktgjykimin ankimor në pikëpamje të vendimit 
mbi dënimin e shqiptuar për të akuzuarit Sami Lushtaku, Ylber Blakaj, Gëzim 
Ahmeti dhe Xhevdet Zena, t’iu shqiptojë atyre dënime më të ashpra si dhe që të 
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akuzuarit Emrush #aqi, Shemsij Hajrizi, Sahit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lu-
shtaku, Dardan Geci, Bashkim Dervisholli, Argjent Behramaj, Agim Ukaj, Ismajl 
Dibrani dhe Nexhip Shatri t’i shpallë fajtor dhe t’i dënoj sipas ligjit. 

Mbrojtësi i të dënuarit Gëzim Ahmeti, avokati nga Prishtina/Pri&tina, Asdren 
Hoxha, me ankesën e datës 25 maj të vitit 2020 e ka kundërshtuar aktgjykimin e 
Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina të datës 7 maj të vitit 2020, për shkak 
të shkeljeve thelbësore të dispozitave të procedurës penale, gjendjes faktike gabi-
misht dhe në mënyrë jo të plotë të konstatuar, për shkak të shkeljes së ligjit penal 
si dhe vendimit mbi dënimin. I ka propozuar Gjykatës së Apelit që të miratojë 
ankesën e të akuzuarit si të bazuar, të heq aktgjykimin e shkallës së parë dhe të 
akuzuarin ta lirojë nga akuzat ose që eventualisht lëndën ta kthejë në rigjykim. 
Sipas pretendimeve ankimore, aktgjykimi është kontradiktorë, dhe, së këndejmi, 
nuk e përmban as arsyetimin minimal në pikëpamje të provave dhe të fakteve në 
bazë të të cilave është sjellë. Në bazë të aktgjykimit, nuk mund të kuptohet se për 
cilat veprime të kundërligjshme është shpallur fajtor klienti i tij. 

Mbrojtësja e të akuzuarit Xhevdet Zena, avokatja nga Prishtina/Pri&tina, Drita 
Hoxha, me ankesën e datës 25 maj të vitit 2020 e ka kundërshtuar aktgjykimin e 
shkallës së parë të datës 7 maj të vitit 2020, për shkak të shkeljeve thelbësore të 
dispozitave ligjore të procedurës penale, gjendjes faktike në mënyrë jo të plotë 
dhe gabimisht të konstatuar, shkeljes së ligjit penal si dhe vendimit mbi dënim-
in, me propozimin që Gjykata e Apelit ta miratojë ankesën e të akuzuarit si të 
bazuar, ta heq aktgjykimin e shkallës së parë dhe që të akuzuarin Zena ta lirojë 
nga akuzat ose që eventualisht lëndën ta kthejë në rigjykim. Sipas pretendimeve 
ankimore, aktgjykimi është bazuar në prova të papranueshme, të cilat mbrojtja 
në asnjë fazë të procedurës penale nuk ka pasur mundësi për t’i kundërshtuar 
ose për t’i kontestuar. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Ylber Blakaj, avokati nga Prishtina/Pri&tina, Ragip Zeneli, 
me ankesën e datës 11 maj të vitit 2020 e ka kundërshtuar aktgjykimin e shkallës 
së parë për shkak të shkeljeve thelbësore të dispozitave ligjore të procedurës pe-
nale, shkeljes së ligjit penal dhe gjendjes faktike në mënyrë jo të plotë dhe gabimi-
sht të konstatuar. Ai, me anë të ankesës i ka propozuar gjykatës së shkallës së dytë 
që ta anulojë aktgjykimin e shkallës së parë dhe që lëndën ta kthejë në gjykatën 
e shkallës së parë në rigjykim ose që aktgjykimin ta ndryshojë dhe të akuzuarin 
Blakaj ta lirojë nga akuzat në drejtim të veprës penale të saktësuar me aktakuzën 
e PSRK të datës 17 nëntor të vitit 2016. Provat, mbi të cilat është bazuar aktgjyki-



179GJYKIMET PËR KRIMET E LUFTËS: PËRPARIM I NGADALTË

mi nuk janë siguruar në mënyrën e paraparë me ligj. Të akuzuarit, në kryerjen e 
obligimeve të tyre, i janë përmbajtur procedurës së paraparë. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Sami Lushtaku, avokati nga Prishtina/Pri&tina, Artan 
Qerkini, aktgjykimin e apelit e ka kundërshtuar për shkak të shkeljeve thelbësore 
të dispozitave të ligjit penal. Ai i ka propozuar Gjykatës së Apelit që të pranojë 
ankesën e të akuzuarit Lushtaku dhe që, së këndejmi, ta lirojë nga akuzat ose që 
t’ia zbus dënimin me gjobë në të holla. Aktgjykimi është bazuar në prova, ndaj të 
cilave mbrojtja nuk ka pasur mundësi të kundërshtojë. Klienti i tij është shpallur 
fajtor në bazë të një prove, të cilën i akuzuari dhe mbrojtja e tij nuk kanë pasur 
mundësi për ta kundërshtuar. Masat e fshehta, masat e përgjimit nuk lejohen në 
hetimet për veprat penale, për të cilat është paraparë dënimi minimal me bur-
gosje prej pesë (5) vitesh. 

Mbrojtësi i të akuzuarit Ismet Haxha, avokati Mahmut Halimi nga Mitrovica, me 
përgjigjen e tij në ankesën e prokurorit të datës 8 qershor të vitit 2020, i ka pro-
pozuar Gjykatës së Apelit që të refuzojë ankesën e Zyrës së PSRK si të pabazuar 
dhe të vërtetojë aktgjykimin ankimor. Ankesa e prokurorisë nuk përmban prova, 
me të cilat mund të vërtetohet përgjegjësia e klientit të tij si dhe as e të akuzuarve 
të tjerë.

Propozimi i Prokurorisë së Apelit
Me parashtresën e datës 4 qershor të vitit 2020, Prokuroria e Apelit i ka propozuar 
Gjykatës së Apelit që ta pranojë Ankesën e Zyrës së PSRK të bërë kundër aktgjyki-
mit të Departamentit për Krime të Rënda të Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina të datës 7 maj të vitit 2020, ta ndryshojë aktgjykimin e cekur të shkallës së 
parë dhe që të akuzuarve Sami Lushtaku, Ylber Blakaj, Gëzim Ahmeti dhe Xhe-
vdet Zena t’iu shqiptojë dënime më të ashpra, përkatësisht dënime të burgosjes 
efektive. Prokuroria, po ashtu, i ka propozuar gjykatës që të akuzuarit Emrush 
#aqi, Shemsi Hajrizi, Sahit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lushtaku, Dardan 
Geci, Bashkim Dervisholli, Argjent Behramaj, Agim Ukaj, Ismajl Dibrani dhe 
Nexhip Shatri të shpallen fajtor dhe të dënohen sipas ligjit. Në fund, është kërkuar 
që ankesat e mbrojtësve të të akuzuarve, të avokatëve Artan Qerkini, Ragip Zene-
li, Drita Hoxha dhe Asdren Hoxha të refuzohen si të pabazuara. 

Procedura para Gjykatës së Apelit 
Duke vepruar lidhur me ankesat e palëve në procedurë, Gjykata e Apelit e ka 
mbajtur seancën e kolegjit ankimor, në të cilën kanë qenë të pranishëm prokurori 
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i apelit, Xhevdet Bislimi, i akuzuari Ylber Blakaj dhe mbrojtësi i tij, avokati Ragip 
Zeneli, i akuzuari Gëzim Ahmeti dhe mbrojtësi i tij, avokati, Gani Hoxha, i aku-
zuari Xhevdet Zena dhe mbrojtësja e tij, avokatja, Drita Hoxha, i akuzuari Sami 
Lushtaku dhe mbrojtësi i tij, avokati, Artan Qerkini, të akuzuarit Emrush #aqi, 
Shemsi Hajrizi, Sahit Jashari dhe mbrojtësi i tyre, avokati Tahir Rrecaj, i akuzuari 
Ismet Haxha dhe mbrojtësi i tij, avokati, Agim Lushta, i akuzuari Argjent Brahi-
maj dhe mbrojtësi i tij, avokati, Xhavit Krasniqi, si dhe i akuzuari Agim Ukaj. Të 
akuzuarit e tjerë, edhe pse të %uar në mënyrë të rregullt, nuk kanë qenë të prani-
shëm në seancën e kolegjit ankimor. 

Gjykata e Apelit gjatë vendosjes në mënyrë të hollësishme e ka shqyrtuar aktgjyki-
min ankimor, pretendimet ankimore, përgjigjet në ankesa, si dhe shkresat e lëndës. 
Pas vlerësimit të të njëjtave, ajo ka gjetur se ankesa e Zyrës së PSRK është pjesërisht 
e bazuar, se ankesat e mbrojtësve janë të pabazuara dhe sipas detyrës zyrtare ka 
gjetur se aktgjykimi ankimor duhet të ndryshojë pjesërisht, por pjesërisht edhe të 
shfuqizohet.

Aktgjykimi i Gjykatës së Apelit 
Gjykata e Apelit me aktgjykim ka gjetur se aktgjykimi i shkallës së parë nuk përmb-
an shkelje thelbësore të dispozitave ligjore të procedurës, të cilat do të ndikonin në 
anulimin e saj në lidhje me pikat e aktakuzës VII, VIII, IX dhe X në lidhje me pjesën 
dënuese, si dhe në lidhje me pikat e aktakuzës III, IV, V, VI, XII dhe XIII në pjesën 
liruese. Në lidhje me pikat e cekura të aktakuzës, aktgjykimi është i qartë dhe nuk 
përmban kontradiktat midis arsyetimit dhe dispozitivit të aktakuzës. Aktgjykimi 
është hartuar në përputhje me nenin 370 të KPPK. Arsyetimi i aktgjykimit nuk 
është në kundërshtim me shkresat e lëndës të paraqitura para gjykatës. 

Në lidhje me pjesën liruese të aktgjykimit për pikat I, II, XIV dhe XV, Gjykata e 
Apelit ka konstatuar shkelje thelbësore të dispozitave ligjore të procedurës penale, 
gjë që e ka kushtëzuar anulimin e aktgjykimit, që ka të bëjë me atë pjesë. Akt-
gjykimi i apelit në lidhje me pikat e cekura të aktakuzës nuk përmban kurrfarë 
arsyetimi – nuk e cek qartë dhe plotësisht se cilat janë faktet e vërtetuara e cilat 
nuk janë. 

Gjykata e Apelit, në pjesën e aktgjykimit e cila ka të bëjë me të akuzuarit Ylber Blakaj, 
Gëzim Ahmeti dhe Xhevdet Zena (pikat VII dhe VIII të aktakuzës për veprën pena-
le në vazhdimësi lirim i personit të privuar nga liria), ka gjetur se gjykata e shkallës 
së parë mja%ueshëm e ka qartësuar se në bazë të cilave provave e ka sjellë vendimin 
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e saj. Gjykata në mënyrë të rregullt e ka vlerësuar deklaratën e policit dëshmitar të 
Misionit të EULEX-it, si dhe provat materiale të siguruara në bazë të përgjimeve 
të bisedave telefonike, që i kanë vërtetuar dëshmitë e këtyre dhe të dëshmitarëve 
të tjerë. Policia e EULEX-it e ka përcjellë lëvizjen e të akuzuarit Sami Lushtaku me 
gardianët, të cilët kanë qenë të angazhuar në transportin e tij nga qendra e parabur-
gimit në Dubravë/Dubrava e deri në QKUK në Prishtinë/Pri&tina në ditët kritike. 
Gjykata e shkallës së parë në mënyrë të rregullt e ka vlerësuar se në veprimet e tyre 
ka elemente të veprës penale, me të cilën ngarkohet. 

Në pikëpamje të dënimit të shqiptuar për të akuzuarit Blakaj, Ahmeti dhe Zeni 
[dënimet me gjobë në të holla në lartësi prej njëmijë (1.000) eurosh], Gjykata e 
Apelit gjen se gjykata e shkallës së parë gabimisht i ka zbatuar dispozitat e kodit 
penal në pikëpamje të matjes së dënimit, duke e pasur parasysh se dënimi mini-
mal me burgosje për veprën penale për të cilën të akuzuarit janë shpallur fajtor 
është gjashtë (6) muaj, kurse dënimi maksimal deri në pesë (5) vite. Sipas nenit 
76, paragra" 1, pika 1.7 e KPRK, në rast të zbutjes së dënimit, dënimi me gjobë 
në të holla mund të shqiptohet vetëm në rastet kur nuk është i paraparë dënimi 
minimal me burgosje. Sipas gjetjeve të Gjykatës së Apelit, dënimi me gjobë në të 
holla në rastin konkret nuk është i lejueshëm. Nga arsyet e cekura, sipas gjetjeve 
të Gjykatës së Apelit, pretendimet ankimore të të akuzuarve dhe të mbrojtësve të 
tyre janë të pabazuara. 

Gjykata e Apelit gjatë shqyrtimit të pretendimeve ankimore të mbrojtjes së të 
akuzuarit Lushtaku, si dhe shkresave të lëndës që kanë të bëjnë me akuzat me 
të cilat ata ngarkohen, ka gjetur se i akuzuari Lushtaku nuk është shpallur fajtor 
vetëm në bazë të një prove – deklaratës së lexuar të dëshmitarit Raatikainena, të 
cilën i akuzuari dhe mbrojtja e tij nuk kanë mundur për ta kundërshtuar. Dekla-
rata e këtij dëshmitari është e lidhur me shumë prova materiale, me raporte po-
licore dhe me rezultatet e përgjimit. Dëshmitari Raatikainen nuk është dëgjuar 
gjatë shqyrtimit kryesor, sepse dëshmia e tij ka qenë e vështirësuar. Po ashtu, ës-
htë i pabazuar pohimi i mbrojtjes se masat e përgjimit nuk lejohen në hetimet për 
veprat penale për të cilat është i sanksionuar dënimi me burgosje deri në (5) vite. 
Në lëndën konkrete, hetimet janë udhëhequr në drejtim të më shumë veprave 
penale, në mesin e të cilës edhe veprës penale pjesëmarrje në grupin e organizuar 
kriminal, për të cilën është i paraparë dënimi minimal prej dhjetë (10) vitesh.

Në pikëpamje të dënimit me gjobë në të holla të shqiptuar për të akuzuarin Lu-
shtaku, Gjykata e Apelit ka gjetur se për veprën penale, me të cilën ai ngarkohet, 
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(arratisje e personit të privuar nga liria) është sanksionuar dënimi maksimal deri 
në tri (3) vite, kurse për këtë vepër mund të shqiptohet edhe dënimi me gjobë në 
të holla, me zbutjen e dënimit maksimal. Për këtë vepër penale nuk është i para-
parë dënimi minimal. Gjykata e Apelit gjen se në këtë rast edhe me dënimin e sh-
qiptuar në lartësi prej dymbëdhjetë (12) mijë euro do të arrihet qëllimi i dënimit. 
Sipas gjetjeve të gjykatës, e cila ka vendosur për ankesën, pretendimet ankimore 
të Zyrës së PSRK me propozimin për shqiptimin e dënimit të burgosjes efektive 
janë të pabazuara.

Gjykata e Apelit në pikëpamje të lirimit të të akuzuarve Sami Lushtaku, Sahit 
Jashari dhe Ismet Haxha (pika IV e aktakuzës) ka gjetur se në rastin konkret ka 
rezultuar parashkrimi absolut i ndjekjes penale. Vepra penale, për të cilën të aku-
zuarit ngarkohen, është kryer në periudhën prej datës 20 deri në 22 maj të vitit 
2014. Me Kodin Penal për veprën penale arratisje e personit të privuar nga liria 
është i paraparë dënimi me burgosje në kohëzgjatje deri në tri (3) vite. Sipas nenit 
107 të KPRK, ndjekja penale është e ndaluar në rast të skadimit të kohës së dy"-
shtë nga ajo e paraparë për parashkrim të ndjekjes penale. Parashkrimi në rastin 
konkret ka rezultuar në datën 22 maj të vitit 2020. 

Gjykata e shkallës së dytë, me anë të aktgjykimit i ka analizuar dhe i ka kon"r-
muar pjesët liruese të aktgjykimit në lidhje me të akuzuarit Shemsi Hajrizi (pika 
III e aktakuzës), Mergim Lushtaku, Dardan Geci (pika V e aktakuzës), Bashkim 
Dervisholli, Argjent Behramaj (pika VI e aktakuzës), Agim Ukaj (pika XII e akta-
kuzës) dhe Ismail Dibrani (pika XIII e aktakuzës). Janë pranuar arsyet, për të cilat 
gjykata e shkallës së parë i ka liruar. Gjykata e shkallës së dytë i ka vlerësuar si 
tepër të përgjithësuar pretendimet ankimore të Zyrës së PSRK, me të cilat proku-
roria e ka kundërshtuar pjesën liruese të aktgjykimit të shkallës së parë në lidhje 
me këta të akuzuar. Prokuroria, me anë të ankesës ka pohuar se gjykata e shkallës 
së parë në mënyrë të gabuar i ka liruar të akuzuarit, edhe pse gjatë procedurës së 
shkallës së parë janë paraqitur provat, të cilat e vërtetojnë se të akuzuarit i kanë 
kryer veprat penale, të cilat iu janë vënë në barrë. Prokuroria në ankesë nuk i ka 
cekur provat konkrete, me të cilat do ta vërtetonte pretendimet e veta se në ve-
primet e këtyre të akuzuarve ka elemente të veprave penale, të cilat me aktakuzë 
iu janë vënë në barrë. Së këndejmi, gjykata, pretendimet e prokurorisë të para-
shtruara në ankesë i ka vlerësuar si të pabazuara. 

Lidhur me anulimin e aktgjykimit për të akuzuarin Emrush #aqi (pika I dhe II 
e aktakuzës), gjykata e shkallës së dytë ka gjetur se gjykata e shkallës së parë nuk 
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e ka përshkruar në mënyrën e paraparë me ligj gjendjen faktike. Me aktgjykimin 
e shkallës së parë nuk janë analizuar veprimet e të akuzuarit të përshkruara në 
aktakuzë. Gjykata e shkallës së parë ka konstatuar se në veprimet e të akuzuarit 
nuk është vërtetuar qëllimi për kryerje të veprave penale me të cilat ngarkohet, 
pa vlerësimin e provave të paraqitura dhe të arsyeve adekuate në mënyrë që të 
vërtetohet se cilat fakte i konsideron prova e cilat jo. Nga arsyet e cekura, Gjykata 
e Apelit nuk ka mundur për të vërtetuar në mënyrë të rregullt gjendjen faktike, 
përkatësisht që aktgjykimin ta ndryshojë. 

Në lidhje me akuzat, me të cilat ngarkohet Nexhip Shatri (pikat XIV dhe XV të 
aktakuzës) se në mënyrë të rrejshme e ka paraqitur gjendjen shëndetësore të të 
paraburgosurve në mënyrë që ata të kenë status të privilegjuar, me çka e ka ke-
qpërdorur pozitën zyrtare dhe autorizimet të cilat i ka pasur, si edhe se me falsi-
"kim të dokumenteve e ka mundësuar arratisjen e personave të privuar nga liria, 
Gjykata e Apelit ka vlerësuar se gjykata e shkallës së parë nuk i ka cekur rrethanat 
ose arsyet për të cilat e ka sjellë aktgjykimin lirues në lidhje me këtë të akuzuar. 
Gjykata e Apelit nuk ka qenë në mundësinë që aktgjykimin e shkallës së parë ta 
ndryshojë, në veprën që ka të bëjë me të akuzuarin Shatri, në bazë të provave të 
paraqitura gjatë shqyrtimit. 

Në lidhje me katër (4) pikat e cekura të aktakuzës, me të cilat ngarkohen të aku-
zuarit #aqi dhe Shatri, Gjykata e Apelit lëndën e ka kthyer në rigjykim. Gjykata 
e shkallës së parë, në lidhje me pjesën e anuluar të aktgjykimit, gjatë rigjykimit 
duhet të eliminojë të gjitha lëshimet, të paraqes të gjitha provat që kanë të bëjnë 
me katër pikat e cekura të aktakuzës, të bëjë vlerësimin e tyre në pajtim me nenin 
370, paragrafët 6 dhe 7 të KPRK, dhe në bazë të rezultateve të vlerësimit të sjellë 
përfundime të ligjshme dhe të drejta të bazuara në provat e paraqitura. 

Gjetjet e FDHK
1. FDHK në mënyrë të rregullt ka përcjellë procedurën penale të shkallës së parë 
në lëndën Prokurori kundër Emrush (aqit dhe të tjerëve, e cila është zhvilluar 
para trupit gjykues, me të cilin ka kryesuar gjyqtari i ndjerë, Shasivar Hoti. Në pe-
riudhën e raportimit, shqyrtimi është hapur lidhur me aktakuzën e Zyrës së PSRK 
të datës 17 nëntor të vitit 2016, kurse ka përfunduar me shpalljen e aktgjykimit 
në datën 14 prill të vitit 2020. Shqyrtimin kryesor në këtë lëndë e kanë përcjellë 
shkeljet e procedurës penale në të gjitha fazat e shqyrtimit kryesor[148]. 

[148]  Lëshimet e trupit gjykues në organizimin e shqyrtimit kryesor, FDHK në mënyrë të 
hollësishme i ka elaboruar në raportet e mëhershme vjetore, të cilat mund të gjenden në 
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Procedura e vlerësimit të aktakuzës është hapur në kundërshtim me dispozitat li-
gjore, të cilat parashohin që seanca e dëgjimit të parë të hapet në afat prej një muaji 
nga dita e dorëzimit të aktakuzës në gjykatë. Aktakuza i është dorëzuar gjykatës në 
datën 17 nëntor të vitit 2016, kurse procedura për vlerësimin e aktakuzës ka "lluar 
në datën 25 shtator të vitit 2017. Pra, gjykata e ka shkelur afatin ligjor për më shumë 
se dhjetë (10) muaj.

Vet procedura e vlerësimit të aktakuzës ka zgjatur më shumë se gjashtë (6) muaj, 
derisa shqyrtimi kryesor është hapur pas më shumë se një viti nga vendimi i 
Gjykatës së Apelit për të kon"rmuar vendimin mbi refuzimin e kërkesës për he-
dhje të aktakuzës dhe kundërshtimin e provave. 

Është i pakontestueshëm fakti se aktakuza është ngritur kundër një numri të 
madh të të akuzuarve (24), si edhe se bëhet (alë për një lëndë shumë komplekse, 
në të cilën ka qenë e vështirë të sigurohet prania e rregullt e palëve në proce-
durë. Megjithëkëtë, kjo nuk mund të shërbejë si arsyetim për gjykatën që të mos 
ndërmarrë të gjitha veprimet e parapara me ligj dhe masat për sigurimin e prani-
së së palëve në procedurë para gjykatës e me qëllim të zhvillimit të suksesshëm e 
të gjithmbarshëm të shqyrtimit kryesor. 

2. Gjatë shqyrtimit kryesor ka pasur edhe shkelje të tjera të procedurës penale, gjë 
që e vërteton vlerësimin e FDHK se trupi gjykues nuk i është përgjigjur detyrës së 
caktuar, edhe pse është (ala për një trup gjykues në përbërjen e të cilit kanë qenë 
gjyqtarë me përvojë shumëvjeçare. 

Për shembull, procedura në lidhje me disa të akuzuar (në rastet kur gjykata nuk 
ka pasur qasje ndaj tyre) me vendime të trupit gjykues është ndarë nga procedura 
ndaj të akuzuarve të tjerë, në mënyrë që në seancat në vijim, si dhe pas qasjes 
së gjykatës ndaj tyre, procedura në lidhje me këta të akuzuar prapë i është ba-
shkuar procedurës, e cila ka qenë në rrjedhë e sipër. Kjo ka çuar deri aty që disa 
të akuzuar nuk kanë qenë të pranishëm në pjesë të caktuara të shqyrtimit kryesor, 
përkatësisht në veprime procedurale ose në paraqitjen e provave, që është bërë 
në mungesë të tyre. Në këto dhe ndaj lëshimeve të tjera të trupit gjykues gjatë 
shqyrtimit mbrojtja nuk ka reaguar – e llogaritur ose jo, është e vështirë të vlerës-
ohet, por këto lëshime mund të shërbejnë si bazë për kundërshtimin eventual të 
aktgjykimit para gjykatës së shkallës së dytë. 

faqen zyrtare të internetit të FDHK: www.hlc-kosovo.org 
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3. Gjatë vitit raportues nuk është hapur shqyrtimi kryesor në lidhje me të akuzua-
rit për të cilët gjykata e ka sjellë vendimin mbi ndarjen e procedurës sipas pikave 
XVI, XVII dhe XVIII të aktakuzës së datës 17 nëntor të vitit 2016. Kjo ndarje e 
procedurës ka pasur të bëjë me të akuzuarit Sami Lushtaku, Ismet Haxha, Rru-
stem Rukolli, Rexhep Xhota, Fatmir Mjaku, Skender Tahiri, Sheremet Jashari dhe 
Bajram Dibrani. Ata me aktakuzë ngarkohen për kryerjen e veprës penale pen-
gim i dëshmisë ose i procedurës zyrtare, pengim i dëshmisë ose i procedurës zyrtare 
dhe frikësim gjatë kohës së procedurës penale, si dhe pjesëmarrje në /ose organi-
zim i grupit të organizuar kriminal[149]. Për shkak të joazhuritetit të deritashëm të 
gjykatës, FDHK nuk e përjashton mundësinë që edhe në këtë lëndë të rezultojë 
parashkrimi i ndjekjes penale (aktakuza është ngritur në datën 17 nëntor të vitit 
2016), edhe pse për veprat penale, me të cilat të akuzuarit me këto akuza ngar-
kohen, janë të parapara dënime më të gjata kohore. 
 
4. Sipas vëzhgimeve, si dhe pas analizës së aktgjykimit të Gjykatës së Apelit, FDHK 
gjen se procedura para kolegjit Special të kësaj gjykate është zhvilluar në përputhje 
me dispozitat ligjore. Kolegji në mënyrë të hollësishme dhe të argumentuar, duke iu 
referuar dispozitave ligjore, e ka arsyetuar vendimin e tij. Po ashtu, janë paraqitur 
arsyet se përse nuk janë pranuar disa pretendime ankimore të prokurorisë (nuk 
kanë qenë të qarta, konkrete, si dhe as të mbështetura me prova e me argumente), si 
dhe pretendimet ankimore të të akuzuarve dhe të mbrojtësve të tyre. 

E vetmja vërejtje e cila mund të bëhet në llogari të Gjykatës së Apelit ka të bëjë me 
lartësinë dhe llojin e sanksionit të shqiptuar për të akuzuarit Ylber Blakaj, Gëz-
im Ahmeti dhe Xhevdet Zena [dënim me burgosje në kohëzgjatje prej gjashtë (6) 
muajsh, i cili nuk do të ekzekutohet nëse të akuzuarit në afat prej një (1) vit nuk 
kryejnë vepër të re penale]. Të akuzuarit janë shpallur fajtor për veprën penale në 
vazhdimësi lirim i paligjshëm i personit të privuar nga liria, sipas dy pikave, për të 
cilat KPRK e parasheh dënimin me burgosje në kohëzgjatje prej gjashtë (6) muajsh 
deri në pesë (5) vite. 

Sipas gjetjeve të FDHK, dënimi i shqiptuar për tre të akuzuarit në kohëzgjatjen e 
cekur dhe kushtet është joadekuat me peshën e veprës penale. Me te nuk mund 
të arrihet qëllimi parandalues i dënimit gjyqësor (që kryerësit e dënuar të mos e 
përsërisin atë vepër). Vështirë se aktgjykimi do të ndikojë në mënyrë preventive 

[149]  Sipas aktakuzës, pengimi dhe frikësimi kanë të bëjnë me lëndën e njohur si Drenica, 
në të cilën procedura e shkallës së parë para Gjykatës #emelore në Mitrovicë/Mitrovica 
është zhvilluar gjatë vitit 2014 dhe 2015. Një pjesë e kësaj lënde ende nuk ka përfunduar. 
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edhe në kryerësit e tjerë potencial nga radhët e gardianëve të qendrave të kor-
rektimit. 

2.2.2 Lënda: Prokurori kundër Ivan Todosijeviqit

Trupi gjykues i Departamentit Special i Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina 
(me të cilin ka kryesuar gjyqtari, Musa Konxheli[150]), në lëndën Prokurori kundër 
Ivan Todosijeviqit, në datën 5 dhjetor të vitit 2019 e ka shpallur aktgjykimin, me të 
cilin i akuzuari Todosijeviq është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale nxitja 
e urrejtjes, përçarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik[151], për të cilën i 
është shqiptuar dënimi me burgosje efektive në kohëzgjatje prej dy (2) vitesh. 

Aktgjykimi është shpallur pas shqyrtimit kryesor të hapur sipas aktakuzës së Zyrës 
së PSRK të datës 28 qershor të vitit 2019 (PPS. nr. 26/2019). 
 
Rrjedha e procedurës penale[152]

Procedura penale kundër të akuzuarit Todosijeviq[153], ish ministrit të Ministrisë së 
Vet-administrimit Lokal pranë Qeverisë së Kosovës, është inicuar me vendimin mbi 
hapjen e hetimeve të Zyrës së PSRK të datës 23 maj të vitit 2019 në drejtim të veprës 
penale nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mos durimit kombëtar, racor, fetar apo etnik. 

Hetimet janë hapur pas veprimeve hetimore të kryera nga Drejtoria për Hetimin e 
Krimeve të Rënda (DHKR) pranë Policisë së Kosovës (PK), e në lidhje me (alimin 

[150]  Anëtarët e trupit gjykues, gjyqtarja e Departamentit Special, Valbona Musliu Selimaj 
dhe Valon Kurtaj.

[151]  Sipas aktakuzës, e paraparë dhe e dënueshme me anë të nenit 147, paragra" 2, në lidhje 
me paragra"n 1 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës (KPRK) nr. 04/L-082, i cili ka hyrë 
në fuqi në datën 1 janar të vitit 2013. 

[152]  Procedura penale (hetime dhe shqyrtimi kryesor) kundër të akuzuarit Todosijeviq është 
zhvilluar gjatë vitit 2019 dhe në mënyrë të hollësishme është prezantuar në kuadër të ra-
portit vjetor për vitin2019. Aktgjykimi i shkallës së parë është përpunuar në formën e tij 
me shkrim, është përkthyer në gjuhën e të akuzuarit dhe i është dërguar palëve gjatë muajit 
janar të vitit 2020. I akuzuari dhe mbrojtësi i tij e kanë kundërshtuar këtë aktgjykim me 
anë të ankesës në afatin e paraparë me ligj. Me këtë raport, do të prezantohet aktgjykimi i 
shkallës së parë dhe ankesa, me të cilën ai aktgjykim është kundërshtuar. 

[153]  I akuzuari Todosijeviq pas (alës së mbajtur, në fazën e procedurës parapenale, e cila 
ishte ngritur kundër tij, është shkarkuar nga detyra e ministrit të Ministrisë së Admini-
stratës Lokale në datën 9 prill të vitit 2019. 
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e të akuzuarit Todosijeviq, të cilin ai e ka mbajtur në tubimin e qytetarëve të tubuar 
në Zveçan/Zve+an në datën 24 mars të vitit 2019, me rastin e shënimit të njëzetvjet-
orit të "llimit të bombardimeve të NATO-s. Sipas pretendimeve të prokurorisë, ai, 
në atë rast, midis të tjerash, ka thënë se masakra në Reçak/Ra+ak është trillim, kurse 
shqiptarët e Kosovës i ka karakterizuar si terroristë dhe vrasës, të cilët gjatë kohës së 
kon!iktit të armatosur në Kosovë kanë kryer më së shumti krime. 

Pas përfundimit të hetimeve, të cilat kanë zgjatur paksa më shumë se sa një (1) 
muaj, Zyra e PSRK në datën 28 qershor të vitit 2019 e ka ngritur aktakuzën kun-
dër të akuzuarit. 

Aktakuza 
Të akuzuarit Todosijeviq me anë të aktakuzës i është vënë në barrë se në cilësinë 
e ministrit të Ministrisë së Vet-administrimit lokal e ka keqpërdor pozitën dhe 
autorizimet dhe, së këndejmi, me ndërgjegje ka nxitur dhe e ka përhap urrejtje 
racore dhe fetare, trazira ose intolerancë midis grupeve etnike, të cilat jetojnë në 
territorin e Republikës së Kosovës. 

I akuzuari ngarkohet se: 
- në datën 24 mars të vitit 2019, në cilësinë e folësit në një tubim të qytetarëve të 
tubuar në Zveçan/Zve+an (Rruga e Mbretit Millutin - Kralja Milutina), me rastin 
e shënimit të përvjetorit të "llimit të intervenimit të NATO-s në vitin 1999 në 
Kosovë, si dhe në shenjë të përkujtimit të viktimave të bombardimit të NATO-s, 
ka thënë: „Arsyeja e agresionit në vendin tonë ka qenë e ashtuquajtura katastrofë 
humanitare në Kosovë e Metohi […] Masakra në Reçak/Ra+ak ka qenë trillim 
[…] Terroristët shqiptarë kanë qenë ata të cilët kanë trilluar gjithçka dhe i kanë 
kryer krimet më të mëdha në Kosovë dhe Metohi […] Për gjithë këtë, deri sot 
askush nuk është përgjigjur […] Ata kanë kryer krime para agresionit të NATO-s, 
i kanë vrarë vendësit e mirë serbë dhe policët serb në vendet e tyre të punës […] 
Etjen e tyre për gjak e kanë vazhduar edhe gjatë agresionit, edhe pas ardhjes së të 
ashtuquajturave misione paqësore në Kosovë e Metohi.“ Me anë të aktakuzës, të 
akuzuarit i vihet në barrë vepra penale nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mos durimit 
kombëtar, racor, fetar apo etnik. 

Procedura e vlerësimit të aktakuzës 
Para kryetarit të trupit gjykues të Departamentit Special të Gjykatës #emelore 
në Prishtinë/Pri&tina (gjyqtari Musa Konxheli), në datën 19 qershor të vitit 2019 
është mbajtur seanca e dëgjimit të parë lidhur me aktakuzën e prokurorisë. Në 
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seancë kanë qenë të pranishëm palët në procedurë. I akuzuari në lidhje me akta-
kuzën është deklaruar i pafajshëm. Mbrojtja e tij e ka kundërshtuar kompetencën 
territoriale të Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, 
duke pohuar se vepra penale është kryer në territorin për të cilin kompetente 
është Gjykata #emelore në Mitrovicë/Mitrovica. Kundërshtimi gjatë seancës ës-
htë refuzuar nga kryetari i panelit shqyrtues me arsyetimin se, sipas Ligjit mbi 
Gjykatat në Kosovë[154], Departamentit Special i Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina është kompetent për veprim lidhur me aktakuzat e Zyrës së PSRK. 

Kërkesa e të akuzuarit për hedhjen e aktakuzës dhe kundërshtimet ndaj pro-
vave, me të cilat është mbështetur 
Avokati i të akuzuarit, Nebojsha Vllajiq, në emër të të akuzuarit dhe në kuadër 
të afatit të paraparë me ligj prej tridhjetë (30) ditësh, në datën 19 gusht të vitit 
2019 gjykatës ia dorëzuar kërkesën për hedhjen e aktakuzës , duke e kundërshtuar 
aktakuzën dhe provat e deponuara. 

Në kërkesën e tij me shkrim, avokati Vllajiq ka pohuar se veprimet, me të cilat i 
akuzuari Teodosijeviq ngarkohet me anë të aktakuzës nuk përbëjnë vepër penale 
për shumë arsye formale dhe përmbajtjesore. Me veprimet e të akuzuarit nuk ës-
htë rrezikuar rendi publik si dhe ato nuk e kanë shkaktuar shqetësimin e publikut. 
Sipas tij, me një aktakuzë të këtillë në Kosovë është kthyer delikti verbal. Secili ka 
të drejtë për të thënë çka mendon, qo%ë edhe fundja nëse të tjerët këtë e konsi-
derojnë gabim. Në veprimet e të akuzuarit nuk ka as përgjegjësi politike. Ai ia ka 
propozuar gjykatës miratimin e kërkesës mbi hedhjen e aktakuzës. 

Vendimi i Departamentit Special të Gjykatës !emelore në Prishtinë/Pri"tina 
Kryetari i panelit shqyrtues, gjyqtari Konxheli, me vendimin e datës 3 shtator të 
vitit 2019 e ka refuzuar si të pabazuar kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit për 
hedhjen e aktakuzës. Me anë të kërkesës nuk janë sjellë arsyet të cilat do ta arsye-
tonin hedhjen e aktakuzës në këtë fazë të procedurës penale. Me qëllim të vërtet-
imit të pretendimeve të palëve në procedurë, është e domosdoshme që gjatë sh-
qyrtimit kryesor të ballafaqohen pikëpamjet e kundërta, kontradiktore të palëve 
dhe të paraqiten provat, me anë të të cilave do të vërtetohet nëse në veprimet e 
të akuzuarit ka ose nuk ka elemente të veprës penale, me të cilën i ngarkohet. 
Provat e deponuara me anë të aktakuzës japin baza të mja%ueshme për hapjen e 
shqyrtimit kryesor. 

[154]  Neni 13, paragra" 1, pika 1.1. Ligji mbi Gjykatat i Kosovës: https://gzk.rks-gov.net/Act-
DocumentDetail.aspx?ActID=18302 
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Ankesa e të akuzuarit në vendimin e Departamentit Special të Gjykatës !e-
melore
I akuzuari dhe mbrojtja e tij me anë të ankesës e kanë kundërshtuar vendimin e 
Departamentit Special në lidhje me kërkesën për hedhjen e aktakuzës për shkak 
të gjendjes faktike të konstatuar në mënyrë jo të plotë dhe të gabuar dhe për shkak 
të shkeljes së ligjit penal, sepse veprimet, me të cilat i akuzuari ngarkohet, nuk i 
kanë karakteristikat e veprës penale. Ajo që pohohet me anë të aktakuzës, se i aku-
zuari në ditën kritike në tubimin e cekur i ka thënë gjërat të cilat e kanë rrezikuar 
rendin publik – nuk është shkaktuar dhunë, si dhe as që kanë pasuar pasoja të 
rënda. I akuzuari është i vetëdijshëm se deklarata e tij mund të interpretohet në 
mënyra të ndryshme, por ai nuk e ka pasur për qëllim që me ekspozenë e tij të 
fyejë askënd. Ai ka kërkuar nga gjykata e shkallës së dytë që në mënyrë të hollës-
ishme ta shqyrtoj kërkesën e mbrojtjes, ta miratojë atë dhe që ta sjellë vendimin 
me të cilin do të hedhet aktakuza e Zyrës së PSRK e datës 28 qershor të vitit 2019. 

Prokuroria e Apelit, në propozimin e datës 10 tetor të vitit 2019 i ka propozuar 
gjykatës së shkallës së dytë që ta refuzojë kërkesën e mbrojtësit të të akuzuarit si të 
pabazë dhe që ta kon"rmojë vendimin e kundërshtuar me anë të ankesës. 

Vendimi i gjykatës së Apelit 
Me vendim e kolegjit të Departamentit Special të Gjykatës së Apelit[155] të datës 17 
tetor të vitit 2019 është refuzuar si e pabazë ankesa e mbrojtësit të të akuzuarit dhe 
është kon"rmuar vendimi i Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Pri-
shtinë/Pri&tina i datës 3 shtator të vitit 2019. Sipas gjetjeve të këtij paneli, aktakuza 
është e mbështetur me prova dhe është e pranueshme në pikëpamje ligjore. Provat, 
të cilat gjenden në shkresat e lëndës, e vërtetojnë dyshimin e bazuar. Vlerësimi i pro-
vave mbi ekzistimin ose mosekzistimin e veprës penale në veprimet e të akuzuarit 
do të jetë objekt i analizës gjatë shqyrtimit kryesor para gjykatës së shkallës së parë. 

Shqyrtimi kryesor 
Në lidhje me aktakuzën e Zyrës së PSRK të fundit të muajit qershor të vitit 2019, 
shqyrtimi kryesor është hapur në datën 2 dhjetor të vitit 2019. Gjatë shqyrtimit, 
i akuzuari pas leximit të aktakuzës është deklaruar: „Ngjarja ka ndodhur, është 
xhiruar nga kamerat dhe gazetarët, kështu që nuk mund të kundërshtojë, por, 
megjithëkëtë, siç e kam thënë më parë, deklarohem se nuk ndjehem fajtor lidhur 
me atë që ka ndodhur.“ 

[155]  Gjyqtari Kreshnik Radoniqi, kryetar i kolegjit, gjyqtarja Gordana Vllashkoviq, dhe 
gjyqtari, Ferit Osmani, anëtarë të kolegjit ankimor. 
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Shqyrtimi ka vazhduar me (alët hyrëse të palëve në procedurë, me paraqitjen e 
provave materiale, siç janë video-xhirimet nga takimi i mbajtur në ditën kritike 
në Zveçan/Zve+ane, shumë tekste gazetareske të botuara lidhur me ngjarjen kri-
tike si dhe dokumentacioni i prokurorisë. 

I akuzuari dhe mbrojtja e tij i kanë kundërshtuar provat e prokurorisë. I akuzuari, 
gjatë procedurës, është përgjigjur vetëm në pyetjet e drejtpërdrejta të mbrojtësit 
të tij. Ai, në vazhdim të shqyrtimit e ka shfrytëzuar të drejtën të mos përgjigjet 
në pyetjet e pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, përkatësisht që të mbrohet në 
heshtje. 

Palët në procedurë i kanë parashtruar (alët e tyre përfundimtare. Prokurori ka 
deklaruar se me anë të provave të paraqitura gjatë shqyrtimit kryesor plotësisht 
janë vërtetuar pretendimet e aktakuzës. Është vërtetuar fajësia e të akuzuarit si 
dhe përgjegjësia e tij penale. I ka propozuar gjykatës që i akuzuari të shpallet 
fajtor dhe të dënohet sipas ligjit. 

Mbrojtësi i të akuzuarit në (alën e tij përfundimtare e ka shprehur mospajtimin 
me pretendimet e prokurorisë. Në rastin konkret, fajësia nuk është vërtetuar, nuk 
ekziston vepra penale, aktakuza është në kundërshtim me Kodin Penal të Repu-
blikës së Kosovës si dhe me Konventën Evropiane mbi të drejtat e njeriut dhe 
liritë fundamentale, e cila !et për lirinë e shprehjes, dhe e cila është në zbatim në 
Kosovë. Aktakuza, po ashtu, është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. 

Shqyrtimi kryesor ka qenë i hapur për publikun, kurse është zhvilluar në gjuhën 
shqipe, krahas përkthimit në gjuhën serbe për të akuzuarin dhe mbrojtësin e tij. 

Aktgjykimi i shkallës së parë 
Aktgjykimi, me të cilin i akuzuari është shpallur fajtor për kryerjen e veprës penale, 
e cila me anë të aktakuzës i është vënë në barrë dhe është dënuar me dënimin me 
burgosje në kohëzgjatje prej dy (2) vitesh është shpallur në datën 5 dhjetor të vitit 
2019, kurse palëve në procedurë iu është dorëzuar gjatë muajit janar të vitit 2020. 

Kolegji shqyrtues, në bazë të provave të paraqitura, ka vërtetuar se prokuroria e 
ka mbështetur aktakuzën me prova konkrete; se ia ka dalë të përku"zojë se deri 
ku është e lejuar liria e shprehjes dhe kur liria e shprehjes kalon në vepër penale; 
si edhe se e ka përku"zuar përgjegjësinë politike dhe atë penale. 
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Sipas gjetjeve të gjykatës, të prezantuara me anë të aktgjykimit: është i paqënd-
rueshëm pretendimi i mbrojtjes se në bazë të provave të paraqitura nuk është 
vërtetuar fajësia e të akuzuarit dhe se aktakuza është në kundërshtim me dispozi-
tat e Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut (KEDNJ) dhe nenit 10 të saj, i 
cili parasheh se liria e shprehjes është e lejuar, por se ajo nuk është e paku"shme. 

Sipas aktgjykimit, gjykata, pas provave të paraqitura gjatë shqyrtimit kryesor, po-
saçërisht pas analizës së videos, e cila gjykatës i është prezantuar në CD, ka vërtetuar 
se i akuzuari me paraqitjen e tij në tubimin e qytetarëve të datës 24 mars të vitit 
2019 e ka keqpërdor detyrën zyrtare të ministrit të Ministrisë së Administratës dhe 
Pushtetit Lokal dhe se, së këndejmi, paraqitja e tij nuk mund të konsiderohet dhe 
të trajtohet vetëm si politike, por edhe si përgjegjësi penale. Gjykata i ka mbështetë 
qëndrimet e veta duke cituar praktikën e Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeri-
ut në Strasburg[156]. Sipas gjetjeve të gjykatës, me anë të aktakuzës nuk janë cenuar 
liritë e shprehjes, të cilat janë të rregulluara me nenin 10 të KEDNJ. 

Gjykata i ka kundërshtuar pohimet e mbrojtjes se i akuzuari, sikur në tubim të 
!iste në cilësinë e ministrit, do ta gëzonte mbrojtjen në bazë të imunitetit si anëtar 
i qeverisë së Kosovës, duke qartësuar se anëtarët e Qeverisë i mbron imuniteti 
funksional për veprimet e ndërmarra brenda kompetencave të tyre, por i njëjti 
nuk i mbron nga ndjekja penale për sjelljet dhe veprimet e ndërmarra jashtë ve-
primtarisë dhe përgjegjësisë së tyre. Mënyra se si i akuzuari, ish ministri, në ditën 
kritike i është drejtuar qytetarëve të tubuar është fyese për gjithë popullin dhe si 
e tillë mund të shkaktojë urrejtje, përçarje dhe mos durim midis grupeve etnike 
në Kosovë. 

Sipas aktgjykimit, veprimet e të akuzuarit e kanë tejkaluar lirinë e shprehjes 
të paraparë me nenin 10 të KEDNJ dhe në to është i pranishëm edhe elemen-
ti subjektiv e edhe objektiv i veprës penale, me të cilën ai ngarkohet. Ligjvënësi 
nuk e precizon domosdoshmërinë se me veprimet shkaktohen pasojat, siç janë 
trazirat. I akuzuari, duke e shfrytëzuar pozitën e tij të ministrit, me ndërgjegje 
ka nxitur urrejtje dhe intolerancë, edhe pse Kosova ka kaluar nëpër kon!iktin e 
armatosur, i cili ka rezultuar me viktima, masakra, krime të lu%ës, pra, përbënë 
një ambient kompleks. Veprimet e të akuzuarit ndoshta nuk do të kishin efektin e 
njëjtë në shoqëritë, të cilat nuk kanë kaluar nëpër rrethanat, nëpër të cilat ka ka-
luar Kosova. Mohimi i masakrës në Reçak/Ra+ak, si dhe një pjesë e deklaratës me 

[156] Abedin Smajiqi kundër Bosnjës dhe Hercegovinës, Aplikacioni nr. 48657/16
http://www.mhrr.gov.ba/PDF/UredPDF/default.aspx?id=8222&langTag=bs-BA 
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të cilën etiketohet tërë një popull, sipas gjykatës, rrezikojnë të drejtat e të tjerëve. 
Për këto arsye, veprimet e të akuzuarit nuk e gëzojnë mbrojtjen, jo vetëm të legji-
slativit vendor, por as të dispozitave të KEDNJ. 

Në lidhje me vendimin mbi dënimin në kohëzgjatje prej dy (2) vitesh, gjykata, 
sipas aktgjykimit ka marrë parasysh rrethanat lehtësuese, përkatësisht e ka pasur 
parasysh se i akuzuari për herë të parë ka ardhur në kon!ikt me ligjin, si edhe se 
është sjellë në mënyrë korrekte gjatë zhvillimit të procedurës penale dhe se me 
deklaratën e tij nuk ka dashur ta fyejë askënd, gjë të cilën i akuzuari e ka thek-
suar në deklaratat e tij dhe në të gjitha fazat e procedurës, përkatësisht në polici, 
në prokurori dhe para panelit shqyrtues. Gjykata, si rrethanë vështirësuese e ka 
pasur parasysh peshën e veprës penale të kryer me ndërgjegje dhe me vullnetin 
e drejtpërdrejtë .Sipas gjetjeve të gjykatës, dënimi i shqiptuar është proporcional 
me peshën e veprës penale të kryer, se me të njëjtin do të arrihet qëllimi i dënimit 
dhe do të ketë rol preventiv që kryerësit e tjerë eventual do t’i zmbrapsë që në të 
ardhmen të kryejnë vepra të këtilla penale. 

Ankesa e të akuzuarit në aktgjykimin e shkallës së parë 
Mbrojtësi i të akuzuarit në afatin e paraparë me ligj me anë të ankesës e ka kun-
dërshtuar aktgjykimin e Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/
Pri&tina të datës 5 dhjetor të vitit 2019 për shkak të gjendjes faktike gabimisht të 
konstatuar, shkeljes së dispozitave të Kodit të Procedurën Penale, shkeljes së Kodit 
Penal, shkeljes së nenit 10 të KEDNJ dhe vendimit mbi dënimin. 

Mbrojtësi, në pajtim me nenin 390, paragra" 1 i KPP, ka kërkuar që me të akuzua-
rin të jetë i pranishëm në seancën e panelit ankimor të Gjykatës së Apelit si edhe 
që në pajtim me marrëveshjen e Brukselit, procedura e shkallës së dytë (ajo anki-
more) të zhvillohet para Divizionit të Gjykatës së Apelit në Mitrovicë/Mitrovica. 
 
Sipas pretendimeve ankimore, ekzistojnë mospërputhje të skajshme midis pre-
tendimeve të aktakuzës dhe dispozitivit të aktgjykimit në lidhje me atë që i aku-
zuari ka thënë, siç pretendohet, në ditën kritike e që është regjistruar në video-in-
cizimin, i cili në formë të CD-së është pjesë e shkresave të lëndës. Ankesa pohon 
se me krahasimin e dispozitivit të aktakuzës dhe dispozitivit të aktgjykimit me 
atë që mund të gjendet në CD, mund të vërtetohet se i akuzuari nuk e ka thënë 
atë që është cekur në aktgjykim, e për çka është dënuar. Në tekstin e aktgjykimit 
disa herë është përdorur (ala “etje për gjak”, e cila gjendet në video incizimin. Kjo 
mospërputhje është arsye e mja%ueshme për heqjen e aktgjykimit. Mbrojtësi i të 
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akuzuarit i ka propozuar kolegjit ankimor që në kuadër të procedurës ankimore 
ta shikoj incizimin. Mbrojtja, po ashtu, ka theksuar në ankesën e saj edhe dallime 
të tjera midis video-xhirimit dhe pretendimeve të aktgjykimit, për të cilat gjykata 
e shkallës së dytë është e obliguar t’i ketë parasysh, sepse gjendja faktike, gabimi-
sht e konstatuar, ka çuar edhe deri te shkeljet thelbësore të Kodit të Procedurës 
Penale. 

Duke pohuar se ekziston edhe shkelja e nenit 10 të KEDNJ, mbrojtësi me anë të 
ankesës e ka elaboruar në mënyrë të hollësishme aktgjykimin e shkallës së parë 
me qëllim të prezantimit të lirisë së shprehjes si të drejtë kyçe të njeriut në sho-
qërinë demokratike. Ai me këtë rast ka cituar shumë dispozita të KEDNJ, duke 
thënë se, sipas nenit 22 të Kushtetutës së Kosovës, KEDNJ drejtpërdrejtë zbatohet 
në Kosovë, ka forcë më të madhe juridike krahasuar me të drejtën vendore, kurse 
në rast të kon!iktit, KEDNJ ka përparësi ndaj ligjeve vendore.

Sipas pretendimeve ankimore, në veprimet e të akuzuarit Todosijeviq nuk ka 
shkelje të dispozitave të nenit 10 të KEDNJ, madje edhe sipas interpretimit më 
të gjerë të mbrojtjes së autoritetit dhe të drejtave të të tjerëve. Fjala e të akuzua-
rit drejtuarit qytetarëve të tubuar në ditën kritike nuk ka shkaktuar kurrë farë 
pasojash. Aktgjykimi dënues i shqiptuar për të akuzuarin përbënë përzierje të 
drejtpërdrejtë në të drejtën e tij në lirinë e shprehjes. Gjykata nuk e ka shprehur 
asnjë arsye për të cilën konsideron se ku"zimi i (alës do të ishte i arsyetuar në këtë 
rast. Gjykata, me anë të aktgjykimit nuk e cek asnjë arsye që shkon në të mirë të 
vendimit që të akuzuarin ta shpallë fajtor, duke i injoruar rrethanat, të cilat nuk 
janë në mbështetje të aktgjykimit të gjykatës. 

Mbrojtësi, me anë të ankesës e ka kundërshtuar edhe krahasimin e rastit për të 
cilin ka vendosur Gjykata Evropiane për të Drejtat e Njeriut me rastin e të aku-
zuarit, me qëllim që ta përforcojë aktgjykimin. Sipas mbrojtjes, këto raste nuk 
kanë kurrë farë ngjashmërish. Gjykata, me anë të aktgjykimit citon vetëm pjesë të 
aktgjykimit të Gjykatës Evropiane, të cilat e mbështesin vendimin e tij. Mbrojtësi 
nuk e kundërshton mbrojtjen e të drejtave të njeriut, me (alë të tjera të të drejtave 
të shqiptarëve dhe ndjeshmërinë të cilën e ka për bashkësinë shqiptare kjo ngjarje 
për të cilën ka folur Todosijeviqi, por ai ka folur për një ngjarje historike e cila 
ka ndodhur në të kaluarën, kështu që nuk ka shkaktuar dhe nuk e ka pasur për 
qëllim për të shkaktuar intolerancë – nuk ka bërë thirrje për dhunë si dhe as që e 
ka shkaktuar dhunën. 
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Sipas pretendimeve ankimore, Todosijeviqi me deklaratën e tij nuk e ka kryer ve-
prën penale, me të cilën ngarkohet. Fjalimi i tij para qytetarëve nuk ka shkaktuar 
kurrë farë pasojash, nuk është rrezikuar rendi publik dhe qetësia, nuk ka pasur 
protesta, demonstrata, bllokada, tubime politike, nuk ka ndodh asgjë e rëndësi-
shme. I akuzuari nuk e ka keqpërdor pozitën ose autorizimet e tij. Në veprimet e 
tij nuk ka përgjegjësi penale. Prokurori publik nuk i ka arsyetuar pohimet e tij se i 
akuzuari i është drejtuar qytetarëve në cilësinë e ministrit së vet-qeverisjes lokale 
dhe se me këtë e ka keqpërdorur pozitën e tij, edhe pse në atë periudhë ka qenë 
ministër. Ai, në ditën kritike, në tubimin e qytetarëve, të cilët gjatë kon!iktit të 
armatosur në Kosovë i kanë humbur më të dashurit e tyre, nuk është paraqitur në 
atë cilësi, sepse ka folur si anëtar i Listës Serbe përkatësisht si politikan serb lokal. 
Disa veprime mund të jenë penalisht të lejueshme, por nga pikëpamja e shumicës 
ose e pakicës moralisht janë të palejueshme. I akuzuari është i ndërgjegjshëm se 
deklarata e tij mund të ketë interpretime të ndryshme. Ai nuk mund të pranojë se 
e ka pasur për qëllim që dikë ta fyejë kur kjo nuk është e vërtetë dhe e ka ofruar 
kërkim faljen e sinqertë. 

Mbrojtësi, në lidhje me vendimin mbi dënimin, ka thënë se për të njëjtën nuk 
mund të diskutohet, sepse asnjë dënim nuk mund të shqiptohet për veprimet të 
cilat nuk përbëjnë vepër penale. Secili dënim në rastin e tillë është i paligjshëm. 
Madje edhe sikur të kishte ndonjë farë faji, a është pyetur gjykata se çka do të ishte 
dënimi proporcional sipas peshës së veprës penale, dënimi proporcional me fajin 
e të akuzuarit? Sipas mbrojtësit, ky aktgjykim do të mbahet mend si i turpshëm, 
me qëllimin që të dënohet një njeri dhe që të gjithë të tjerët, një popull i tërë të 
frikësohet e të parandalohet për të shprehur mendimin vetëm për atë se dikujt kjo 
nuk i pëlqen ose pse mendimin e tillë nuk dëshiroj ta dëgjojë. 

Në fund, mbrojtësi e ka theksuar se ankesa është e bazuar dhe se aktgjykimi i 
shkallës së parë nuk mund të qëndrojë. I ka propozuar Gjykatës së Apelit në Pri-
shtinë/Pri&tina ta marrë parasysh këtë ankesë si të bazuar, aktgjykimin e Depar-
tamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina të datës 5 dhjetor 
të vitit 2019 ose ta modi"kojë dhe të akuzuarit t’ia shqiptojë aktgjykimin lirues, 
me arsyetimin se veprimi me të cilin i akuzuari ngarkohet nuk është vepër pe-
nale, por se hyn në lirinë e të folurit, të cilën e mbron neni 10 i KEDNJ, ose që 
aktgjykimin e cekur ta heq për shkak të gjendjes faktike të vlerësuar në mënyrë 
jo të drejtë, gjë që ka çuar deri te shkelja thelbësore e dispozitave të procedurës 
penale. 
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Gjetjet e FDHK
Aktgjykimi i shkallës së parë në lëndën Prokurori kundër Ivan Todosijeviqit i është 
dorëzuar palëve në "llim të vitit raportues. Gjatë atij viti nuk ka pasur vendime të 
tjera të gjykatave kompetente në këtë lëndë, edhe pse mbrojtja e të akuzuarit me 
anë të ankesës e ka kundërshtuar aktgjykimin. Sipas njohurive të FDHK, Gjykata 
e Apelit deri në fund të vitit 2020 nuk ka vendosur lidhur me këtë ankesë. 

Me analizën e aktgjykimit të shkallës së parë, FDHK gjen se në bazë të provave të 
paraqitura mund të konstatohet se gjykata në mënyrë të drejtë e ka përku"zuar 
përgjegjësinë politike nga ajo penale e të akuzuarit si edhe gjetjen e gjykatës se i 
akuzuari me paraqitjen e tij e ka tejkaluar të drejtën e lirisë së shprehjes, e para-
parë me nenin 10 të KEDNJ. 

Ashtu siç FDHK në gjetjet e saj në raportet e saj për vitin 2019 e ka theksuar, To-
dosijeviqi në ditën kritike në tubimin e qytetarëve nuk është paraqitur thuajse !et 
në cilësinë e ministrit. Megjithëkëtë, është i pakundërshtueshëm fakti se ai në atë 
në mënyrë aktive ka udhëhequr me një ministri pranë Qeverisë së Kosovës. Kjo 
do të thotë se Todosijeviqi është dashur paraprakisht të jetë i ndërgjegjshëm se, 
në cilëndo cilësi që të !iste ai, do t’i përshkruhet se ai është ministër, se ka folur 
si ministër ose se po e shfrytëzon pozitën e tij ministrore me qëllim që t’i përcjell 
opinionit publik mesazhe të caktuara. 

Objektivisht, as ministri Todosijeviq, as edhe cilido zyrtar i pro"lit të lartë në nivel 
qeveritar nuk zgjedhin se kur në paraqitjet publike do të kategorizohen në cilësinë 
zyrtare dhe si politikanë e kur në paraqitjet publike do të identi"kohen vetëm si 
qytetarë të thjeshtë. Për këtë arsye ministri Todosijeviq nuk mund të mbrohet me 
pohimin se është paraqitur në kapacitetin e qytetarit të thjeshtë. 

Pa marrë parasysh përkatësinë kombëtare, ai nuk është zyrtari i parë i lartë koso-
var i cili, me qëllim të për"timit të poenëve politik, retorikën e tij ia përshtatë po-
litikave ditore, e cila nuk është imune ndaj vlerësimeve të skajshme dhe akuzimit 
të palës tjetër. Deri tash, megjithëkëtë, as edhe kundër asnjërit prej tyre, ashtu siç 
e ka theksuar edhe mbrojtësi në ankesën e tij ndaj aktgjykimit të shkallës së parë, 
nuk është iniciuar si dhe as nuk është zhvilluar procedurë penale. Duke e marrë 
parasysh se në publik jo rrallë dëgjohen mendime ekstreme, të cilat vijnë nga ra-
dhët e atyre të cilët kanë mandat për t’i përmbaruar ligjet në interes të qytetarëve, 
ka qenë koha e fundit që gjyqësori të "llojë të merret me këto raste, sepse ata nga 
terreni politik kalojnë në terrenin penalo-juridik dhe mund të shkaktojnë pasoja 
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shumë të dëmshme. Çështja tjetër është se, megjithëkëtë, me “disiplinimin” e po-
litikanëve që këta të kenë parasysh paraqitjet e tyre publike, është "lluar me ata të 
pakicave dhe atëherë një reaksion i arsyetuar me ligj i prokurorisë dhe i gjykatës 
marrin konotacion të ndjeshëm politik. 

FDHK e konsideron të nevojshme që ta përsëris pjesën e gjetjeve të saj lidhur me 
këtë lëndë nga raporti i vitit 2019, sipas të cilave liria e mendimit[157] dhe e të fo-
lurit[158] janë të garantuara me aktet më të larta legjislative[159] si dhe me dispozitat 
ndërkombëtare, por këto liri nuk janë absolute dhe ato duhet të shfrytëzohen në 
mënyrë të përgjegjshme, posaçërisht nga ana e bartëve të pushtetit. 

Pas analizës së aktgjykimit të shkallës së parë, provave të paraqitura si dhe shikimit 
në vlerësimet gjyqësore të rrethanave vështirësuese dhe lehtësuese, FDHK gjen se 
dënimi prej dy vitesh i shqiptuar për të akuzuarin është më i ashpër se sa do të 
mund të pritej kjo. Përndryshe, nuk ka praktikë gjyqësore të mëhershme në lidhje 

[157]  Neni 9 i Konventës Evropiane mbi të drejtat e njeriut dhe liritë fundamentale: 
 - paragra" 1: „Secili e ka të drejtën në lirinë e shprehjes së mendimeve, të ndërgjegjes dhe 

të besimit [...]“
 - paragra" 2: „Liria e ushtrimit të besimit ose të bindjeve mund t’i shtrohet vetëm ligjeve 

të caktuara për ku"zimet e domosdoshme në shoqëritë demokratike në interes të sigurisë 
publike, me qëllim të mbrojtjes së rendit publik dhe të shëndetit, moralit ose me qëllim të 
mbrojtjes së të drejtave dhe të lirive të të tjerëve.“ 

[158]  Neni 10 i Konventës Evropiane mbi të drejtat e njeriut dhe liritë fundamentale:
 - paragra" 1: „Secili e ka lirinë e shprehjes. Kjo e drejtë e përfshin të drejtën e posedimit të 

mendimit personal, të pranimit dhe të kumtimit të informatave dhe të ideve pa përfshirjen 
e pushtetit publik dhe pa marrë parasysh ku"jtë. [...]“

 - paragra" 2: „Pasi që shfrytëzimi i këtyre të drejtave tërheq me vete edhe detyrimet dhe 
obligimet, ajo mund t’i shtrohet formaliteteve, kushteve, ku"zimeve ose dënimeve të 
caktuara me ligj dhe të domosdoshme në shoqërinë demokratike në interes të sigurisë 
nacionale, integritetit territorial ose sigurisë publike, me qëllim të parandalimit të trazirave 
ose të kriminalitetit, mbrojtjes së shëndetit ose të moralit, mbrojtjes së autoritetit ose të të 
drejtave të të tjerëve, parandalimit të zbulimit të informatave të marra në kon"dencialitet 
ose me qëllim të ruajtjes së autoritetit dhe paanshmërisë së gjyqësorit.“ https://www.echr.
coe.int/documents/convention_sqi.pdf 

[159]  Neni 40 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës: 
 - paragra" 1: „Garantohet liria e shprehjes. Liria et ë folurit përfshinë të drejtën në shprehje, 

kumtim dhe pranim të informacioneve, mendimeve dhe mesazheve të tjera, pa kurrë farë 
pengese.“ 

 - paragra" 2: „Liria e shprehjes mund të ku"zohet me ligj në ato raste kur është e domos-
doshme për parandalimin e nxitjes dhe të provokimit të dhunës dhe armiqësive në baza 
racore, nacionale, etnike ose urrejtjes fetare.“ https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?A-
ctID=3702
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me lëndët e këtij lloji, sepse askush deri sot prej zyrtarëve të lartë në Kosovë nuk 
është përgjigjur për tejkalim të ku"jve të lirisë së mendimit dhe të të folurit të pre-
cizuara me KEDNJ, edhe pse ka pasur tejkalime të këtilla. Për këto arsye, gjykata, 
me rastin e matjes së dënimit, është dashur ta ketë parasysh se është (ala për lëndë 
jashtëzakonisht të ndjeshme, në të cilat është shumë e vështirë për të dalluar se çka 
është liria e të menduarit dhe e të folurit e çka përgjegjësi politike për deklaratat pu-
blike. FDHK konsideron se i njëjti efekt i zmbrapsjes nga përsëritja në të ardhmen e 
kësaj vepre nga kryerësit potencial do të mund të arrihej edhe me një dënim më të 
vogël, i cili do të ishte me kusht. Aq më shumë kur gjyqësori me këtë rast ka treguar 
se duhet të procesuohen edhe zyrtarët, të cilët me paraqitjet e tyre publike mund të 
shkaktojnë pasoja të rënda për rendin dhe qetësinë. 

FDHK, po ashtu, e sheh të nevojshme për të theksuar se nga ky rast organet e 
ndjekjes së Kosovës duhet të reagojnë lidhur me paraqitjet publike ekstreme dhe 
me artikulimet e zyrtarëve pranë institucioneve shtetërore, e të cilat shkaktojnë 
polarizim dhe nuk i kontribuojnë paqes, bashkëjetesës shumetnike në Kosovë. 

Lënda Prokurori kundër Ivan Todosijeviqit duhet të shërbejë si precedent që orga-
net e ndjekjes në të ardhmen gjithmonë duhet të reagojnë në rastet e ngjashme, 
pa marrë parasysh përkatësinë kombëtare të kryerësit të kësaj vepre penale dhe 
jo vetëm kur është (ala për zyrtarët e pakicave. Qëllimi i shqiptimit të vendimeve 
gjyqësore është që, midis të tjerash, ato të kenë edhe rol parandalues. Aktgjykimi 
për Todosijeviqin duhet të ndikojë në kryerësit e mundshëm të ardhshëm të kësaj 
vepre penale me qëllimin që me paraqitjet e tyre publike ata të mos shkaktojnë 
trazira të publikut, posaçërisht në ambientet shumetnike si dhe që ta kenë parasy-
sh se derisa janë në funksione zyrtare, paraqitjet e tyre publike gjithmonë kanë 
peshë të madhe politike, madje edhe kur mendojnë të paraqiten edhe në cilësinë 
e qytetarit dhe jo të përfaqësuesit të pushtetit. 
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Rekomandimet e raportit të FDHK për vitin 2020

Në bazë të përcjelljes së procedurave penale lidhur me aktakuzat për veprat penale 
krime të lu*ës kundër popullatës civile para gjykatave në Kosovë gjatë vitit 2020, pro-
cedurave penale që sipas rrethanave të caktuara kanë qenë të lidhura me këto krime 
si dhe analizës së dokumentacionit publik gjyqësor në këto lëndë, Fondi për të Dre-
jtën Humanitare Kosovë (FDHK) e vlerëson të nevojshme që institucioneve kom-
petente t’ua përcjellë disa rekomandime të caktuara, me të cilat identi"kohen prob-
lemet kryesore në punën e institucioneve të gjyqësorit dhe propozohen mënyrat 
për tejkalimin e tyre, me qëllim të përparimit të punës së këtyre institucioneve. 

FDHK e thekson se institucionet e gjyqësorit të Kosovës tashmë për të tretin vit 
me radhë kanë kompetenca ekskluzive në procesimin e krimeve të lu%ës, përkatë-
sisht veprim të pavarur në hetimin dhe në veprimin e lidhur me aktakuzat për 
këto krime nga mesi i muajit qershor të vitit 2018, kur këto kompetenca përfundi-
misht janë marrë nga Misioni i EULEX-it. Përndryshe, bartja e shkallëshkallshme 
e kompetencave tek institucionet vendore të gjyqësorit ka "lluar nga mesi i muajit 
qershor të vitit 2014, kur prokurorët ndërkombëtar kanë mundur të vazhdojnë 
hetimet në lëndët, në të cilat i kanë sjellë vendimet për zhvillimin e hetimeve ose 
në rrethana të posaçme këto lëndë, me vendimin e prokurorit të shtetit, janë lësh-
uar në kompetenca, derisa gjyqtarët ndërkombëtarë kanë qenë kompetent për të 
vepruar në lëndët në të cilat i kanë "lluar shqyrtimet kryesore deri në përfundim 
të procedurave, në të gjitha fazat. 
 
FDHK i përshëndet përpjekjet në drejtim të përforcimit të kuadrove të institucione-
ve të gjyqësorit gjatë vitit të raportimit, posaçërisht departamenteve speciale pranë 
Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina dhe Gjykatës së Apelit, gjë që është re!ek-
tuar si një lëvizje pozitive në punën e tyre. 

Pranë Departamentit Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, që është 
formuar nga mesi i vitit 2019, gjatë vitit të raportimit në procesimin e krimeve të 
lu%ës kanë qenë angazhuar gjashtë (6) gjyqtarë. Në punën e departamentit është 
vërejtur rritja e azhuritetit, si në caktimin e këtyre lëndëve, ashtu edhe në përpun-
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imin profesional të vendimeve gjyqësore. Për punën pranë këtij departamenti, në 
fund të vitit 2020, me anë të konkursit të brendshëm janë zgjedhur gjashtë (6) 
gjyqtarë. Ata do të "llojnë me u angazhu në "llim të vitit 2021. Pritet që zgjedhja 
e gjyqtarëve të ri edhe më shumë do ta rrisë ekspeditivitetin dhe profesionalitetin 
e punës në këtë departament të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina. 

Në aspektin e kuadrove është përforcuar edhe Departamenti Special i Gjykatës së 
Apelit pas zgjedhjes së tre (3) gjyqtarëve të ri, po ashtu nga fundi i vitit 2020. Nga 
"llimi i vitit 2021, pranë këtij departamenti do të angazhohen tetë (8) gjyqtarë, 
prej të cilëve gjashtë (6) shqiptarë dhe dy (2) serb. 

Pasi që në rastet e krimeve të lu%ës është (ala për vepra penale jashtëzakonisht 
speci"ke dhe shumë të vështira për t’u vërtetuar, FDHK konsideron se nuk duhet 
ndalur vetëm në përforcimin me kuadro të departamenteve kompetente që janë 
kompetente për procesimin e tyre, por, me qëllim të realizimit të rezultateve 
më të mira në punën e tyre, është e domosdoshme për të organizuar trajnime 
të rregullta dhe përmbajtjesore për zhvillimin profesional të prokurorëve dhe 
gjyqtarëve, sepse ata, pa marrë parasysh angazhimin e deritashëm, nuk janë 
ballafaquar shumë me vepra speci#ke penale siç janë krimet e lu$ës. Lloj të 
njëjtë të trajnimit duhet të organizohet edhe për sta#n përcjellës. 

Gjykatave themelore
Edhe në raportet vjetore të mëhershme, FDHK ka pasur vërejtje në mënyrën e 
shpalljes publike të aktgjykimeve të shkallës së parë, sepse trupat gjykues të për-
bërë nga gjyqtarët vendor me rastin e shpalljeve të vendimeve të veta nuk i kanë 
cekur as arsyetimet më themelore për to. Gjatë vitit raportues është vërejtur një 
përparim i caktuar në mënyrën e shpalljes së aktgjykimeve lidhur me aktakuzat 
për krimet e lu%ës. Është "lluar me dhënien e arsyetimeve të shkurta, gjë që është 
pozitive, por edhe më tutje mungojnë pretendimet konkrete se në cilat prova ata i 
kanë bazuar vendimet e veta, si dhe arsyet se përse gjykata disa prova të caktuara 
i konsideron relevante për të vendosur, kurse disa të tjera jo. 

FDHK rekomandon që trupat gjykues, me rastin e shpalljes së vendimeve, pas 
shqyrtimeve kryesore të mbajtura, të përpiqen që ato të jenë sa më të qarta e sa 
më precize. E një rëndësie të jashtëzakonshme me këtë rast është të saktësohet 
se me cilat prova është udhëhequr me rastin e sjelljes së vendimeve të veta. Po 
ashtu, me rastin e shpalljes së aktgjykimeve si dhe hartimit me shkrim të akt-
gjykimit, në dispozitivin e vendimeve gjyqësore duhet të jenë të cekura qartë 
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veprimet e të akuzuarit, për të cilat është shpallur fajtor (në çfarë mënyre janë 
kryer ato, në mënyrë individuale ose në bashkëkryerje me të tjerët), si dhe që 
veprimet e të akuzuarve të jenë të kuali#kuara në pajtim me normat ligjore. 
Me këtë do të shmangeshin dilemat, paqartësitë si dhe interpretimet e gabuara të 
vendimeve gjyqësore. 

Krahas disa lëvizjeve pozitive të caktuara, FDHK e ka vërejtur se edhe gjatë vitit 
2020 ka vazhduar praktika që disa të dyshuar të caktuar ose të akuzuar të mbahen 
në paraburgim, fare deri në sjelljen e vendimeve përfundimtare gjyqësore. Me 
Kushtetutën e Kosovës, me ligjet penale si dhe me normat ndërkombëtare thek-
sohet obligimi i gjykatave që gjykimet të jenë të drejta e të paanshme si dhe në 
afat të arsyeshëm kohor. 

Që të shmanget kjo praktikë ose që ajo të zbritet në nivelin më të ulët të mund-
shëm dhe në rastet kur njëmend ajo është e nevojshme, para privimit nga liria 
të personit të dyshuar, duhet të mblidhen mja$ prova në të cilat ndërtohet 
dyshimi i bazuar, në mënyrë që koha e kaluar në paraburgim gjatë hetimeve, 
pra, para ngritjes së aktakuzës, të jetë sa më e shkurtë. Gjithmonë duhet të ki-
het parasysh se veprimet hetimore të kryera në mënyrë adekuate të kenë ndikim 
të drejtpërdrejtë në kohëzgjatjen e shqyrtimit kryesor. 

Po ashtu, është e domosdoshme të kihet parasysh që kohëzgjatja e shqyrtimeve 
kryesore e paraparë me dispozitat ligjore duhet të jetë rregull, e cila duhet 
të respektohet. Çdo kohëzgjatje më e madhe e shqyrtimit kryesor duhet të jetë 
përjashtim i arsyetuar me rrethana objektive, me karakterin speci"k të lëndës dhe 
me vështirësitë në paraqitjen e provave. 

Policia e Kosovës 
Sipas njohurive të FDHK në bazë të përcjelljes së rregullt të gjykimeve dhe qa-
sjes në dokumentacionin gjyqësor, Policia e Kosovës, posaçërisht Njësia për He-
timin e Krimeve të Lu%ës (NJHKL), sipas urdhrit të prokurorisë bënë një punë 
të jashtëzakonshme të veprimeve të procedurës parapenale, duke kryer hetimin 
e krimeve të kryera gjatë kohës së kon!iktit të armatosur, duke mbledhur infor-
macione dhe prova si dhe duke i dëgjuar dëshmitarët. Megjithëkëtë, në praktikën 
e deritashme janë vërejtur lëshime të caktuara në punën e tyre, të cilat në radhë 
të parë pasqyrohen në shkeljen e dispozitave të procedurës penale. Kjo, provat e 
mbledhura i bënë të papranueshme para gjykatës, posaçërisht në ato raste kur 
palët në procedurë në fazat e mëhershme të procedurës penale nuk kanë mundë-
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si që provat e tilla t’i kundërshtojnë, e posaçërisht të ballafaqohen në kuadër të 
hetimeve të tërthorta. Nga arsyet e cekura, është e domosdoshme që vëmendje e 
veçantë t’i kushtohet trajnimit të rregullt profesional dhe profesionalizimit të 
hetuesve të policisë së Kosovës të caktuar me krimet e lu$ës. 

Prokurorisë së shtetit 
Për hetimin dhe procesimin e krimeve të lu%ës ekskluzivisht është kompetent Depar-
tamenti për Krime të Lu%ës i Zyrës së PSRK, ku po ashtu ka ndodh një përforcim i 
caktuar i kuadrove. Pranë këtij Departamenti për momentin janë të angazhuar katër 
(4) prokurorë, të cilëve nuk iu dërgohen më lëndë të reja në lidhje me veprat e tjera 
penale, për të cilat kjo prokurori është kompetente. Pranë Zyrës së PSRK gjatë vitit 
të raportimit, krahas përfundimit të kuadrove, ka pasur edhe riorganizim në punë, 
të harmonizuar me Strategjinë për Krime të Lu%ës, të cilën Këshilli Prokurorial i 
Kosovës e ka miratuar së bashku me Prokurorinë e Shtetit gjatë vitit 2019. Sipas vëzh-
gimeve të FDHK, përforcimi i kuadrove dhe ndryshimet e bëra as për së afërmi nuk 
i përgjigjen numrit të lëndëve, me të cilat kjo prokurori ballafaqohet dhe të cilat i 
ka marrë prej EULEX-it, si dhe me lëndët e reja të pranuara nga ana e organizat-
ave, të cilat i tubojnë familjet e viktimave. Është e pakontestueshme fakti se krimet e 
lu%ës nuk parashkruhen, por koha pandalshëm po kalon, provat po zhduken, kujtesa 
po zbehet, dëshmitarët po vdesin, kurse viktimat e po humbin durimin dhe gjithnjë 
e më pak besojnë se do ta realizojnë drejtësinë, e cila iu takon. Duke i pasur parasysh 
rrethanat e cekura, FDHK konsideron se duhet të ngulet këmbë në një punë me më 
shumë azhuritet e ekspeditvitet dhe angazhim të prokurorëve në procesimin e 
krimeve të lu$ës. Meqë ka një numër më të madh të prokurorëve, të cilët për mo-
mentin janë të angazhuar pranë Departamentit për Krime të Lu%ës, të zgjedhur gjatë 
vitit të raportimit ose në gjysmën e dytë të vitit 2019, në mënyrë të pashmangshme 
imponohet edhe nevoja për përsosjen e tyre profesionale. 
 
Prokurorisë së Apelit 
Në bazë të përcjelljes së rregullt të gjykimeve për krime të lu%ës kundër popullatës 
civile gjatë vitit raportues, por edhe gjatë viteve të mëhershme (nga koha e bartjes 
së kompetencave), FDHK ka vërejtur se Prokuroria e Apelit angazhohet dobët në 
procedurat për ankesat. Për një periudhë prej më shumë se dy vitesh, vetëm një 
prokuror i kësaj prokurorie ka qenë i pranishëm vetëm në një seancë publike në 
një lëndë – një seancë publike të kolegjit ankimor. Edhe pse me Kodin e Proce-
durës Penale nuk është e obligueshme, është (ala për vepra penale shumë speci"ke. 
Propozimet dhe mendimet e kësaj prokurorie në lidhje me vendimet që kanë të 
bëjnë me krimet e lu%ës janë skematike dhe stereotipike, pa analiza të vendimeve 
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gjyqësore, me të cilat kanë të bëjnë, si dhe pa analizë të provave. Në rastet kur të 
akuzuarit janë shpallur fajtor, kjo prokurori i mbështet vendimet gjyqësore, kurse në 
rastet kur gjykata ka vendosur në kundërshtim me pretendimet e akuzës, këto aku-
za kundërshtohen pa analizë të hollësishme dhe profesionale të provave. Për shkak 
të angazhimit të dobët të prokurorëve gjatë seancave ankimore imponohet pyetja e 
bazueshmërisë së deritashme të ekzistimit të prokurorisë së këtij niveli. Prokuroria 
e Apelit në të ardhmen duhet të merret me analizën e hollësishme të lëndëve, 
me dhënien e mendimeve profesionale në përputhje me shkresat e lëndës dhe 
posaçërisht me validitetin e provave, ashtu siç edhe në seancat publike duhet të 
prezantojë në mënyrë profesionale qëndrimet e institucionit, interesat e të cilit 
i përfaqëson. Propozimet dhe mendimet duhet të jenë të hollësishme, të sakta 
dhe të mbështetura në prova, në të cilat aktakuza është e bazuar.

Gjykatës Supreme të Kosovës 
FDHK, në kuadër të raportit të tij vjetor, e ka bërë analizën e vendimeve të cak-
tuara të sjella nga gjyqtarët e Gjykatës Supreme të Kosovës, në lëndët në të cilat 
kjo gjykatë ka vepruar lidhur me akuzat për krime të lu%ës. FDHK me këtë rast i 
ka dhënë disa vërejtje të caktuara lidhur me mënyrën e veprimit të kësaj gjykate 
për mjetin e jashtëzakonshëm juridik – kërkesat për mbrojtjen e ligjshmërisë. 
Lidhur me analizën e arsyetimeve të këtyre vendimeve është vërejtur se ato janë të 
përgjithësuara, pa analizën e hollësishme të provave dhe të shkresave të lëndës, pa 
udhëzimet adekuate për institucionet më të ulëta gjyqësore, të cilat duhet të ve-
projnë lidhur me ato vendime. Gjykata Supreme e Kosovës, si instanca më e lartë 
gjyqësore dhe institucioni në të cilin punojnë gjyqtarët me përvojën më të madhe 
dhe më të gjatë të punës në gjyqësor, duhet të shërbejë si shembull në përgatitjen 
e vendimeve gjyqësore, të cilat do të karakterizohen me arsyetimet cilësore dhe 
profesionale. Vendimet e kësaj gjykate duhet të jenë të sjella pas analizës së 
hollësishme të lëndëve, të provave si dhe interpretimeve të dispozitave ligjore, 
mbi të cilat janë të bazuara vendimet. 

Institucioneve të gjyqësorit 
Gjatë vitit të raportimit kanë vazhduar problemet – shkelja e të drejtave të per-
sonave të dyshuar ose të akuzuar të nacionalitetit serb në pikëpamje të realizim-
it të së drejtës në përdorimin e gjuhës, përkatësisht lidhur me qasjen në doku-
mentacionin gjyqësor në gjuhën amtare. Gjatë vitit të raportimit ka pasur raste të 
privimit nga liria të të dyshuarve, të cilëve, para mbajtjes së seancës së dëgjimit, 
nuk iu është dorëzuar dokumentacioni në gjuhën amtare, si për shembull, ven-
dimi për hapjen e hetimeve ose kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit. Pa 
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marrë parasysh afatet e shkurta të procedurës paraprake, posaçërisht kur është 
(ala për paraburgimet, secili i dyshuar ka të drejtë të jetë i njo$uar në gjuhën 
të cilën e kupton mbi arsyet e privimit nga liria si dhe për veprën penale, me 
të cilën ngarkohet. Respektimi i të drejtave në përdorimin e gjuhës amtare duhet 
po ashtu të realizohet edhe në fazat e tjera të procedurës penale. 

Po ashtu, duhet të merret parasysh edhe respektimi i afateve të obligueshme ko-
hore për palët në procedurë, të domosdoshëm për përgatitjen adekuate të fazës 
vijuese të procedurës penale si dhe për përgatitjen e përgjigjeve në pretendimet e 
palës së kundërt. 

Gjykata Themelore në Mitrovicë/Mitrovica
Gjykata #emelore në Mitrovicë/Mitrovica as edhe gjatë vitit të raportimit nuk ka 
vepruar lidhur me vendimet e Gjykatës Supreme të Kosovës si dhe as të Gjykatës 
së Apelit, të cilave procedurat penale, lidhur me akuzat për krime të lu%ës kundër 
popullatës civile, i janë kthyer kësaj gjykate për rishqyrtim dhe rivendosje. 
Në lëndën Prokurori kundër Sylejman Selimit dhe duke vepruar lidhur me mje-
tin e jashtëzakonshëm juridik – kërkesën për mbrojtjen e ligjshmërisë, Gjykata 
Supreme e Kosovës, këtë lëndë, me aktgjykimin e datës 11 qershor të vitit 2018, 
e ka kthyer në gjykatën e shkallës së parë për rishqyrtim dhe rivendosje. Gjyka-
ta #emelore në Mitrovicë/Mitrovica as edhe në vitin raportues nuk e ka hapur 
shqyrtimin kryesor në këtë lëndë në procedurën e përsëritur. 

Gjykata #emelore në Mitrovicë/Mitrovica, po ashtu, më shumë se dy vite nuk ka 
vepruar në lëndët lidhur me tri aktakuzat e ngritura kundër të akuzuarit Zoran 
Vukotiqit në gjysmën e parë të vitit 2017 (20 prill, 17 maj dhe 23 qershor të vitit 
2017). Lidhur me pika të caktuara të dy aktakuzave, procedura, sipas vendimeve 
të Gjykatës së Apelit, është kthyer në rivendosje. Procedurat e përsëritura nuk 
janë hapur as gjatë vitit të raportimit. Me vendimin e gjyqtarit ndërkombëtar të 
datës 1 shkurt të vitit 2018, aktakuza kundër Vukotiqit e datës 23 qershor të vitit 
2017 është vlerësuar si e bazuar që për te të mund të hapet shqyrtimi kryesor, 
por lidhur me këtë aktakuzë procedura nuk është hapur tash e tri vite. Në pajtim 
me Ligjin mbi Gjykatat, i cili ka hyrë në fuqi në datën 2 janar të vitit 2019, për 
veprim në këto lëndë kompetent është Departamenti i Gjykatës #emelore, i cili 
e ka "lluar shqyrtimin kryesor ose gjykata para së cilës ka përfunduar procedu-
ra e vlerësimit të aktakuzës. Gjykata #emelore në Mitrovicë/Mitrovica duhet të 
gjejë mekanizmat për zgjidhjen e këtyre lëndëve. Është i padiskutueshëm fakti se 
nga kon!ikti i armatosur e këndej lidhur me aktakuzat për krime të lu%ës para 
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kësaj gjykate kanë vepruar dhe vendosur vetëm gjyqtarët ndërkombëtar. Kjo do 
të thotë se gjyqtarët vendor nuk kanë mja% përvojë në veprimin dhe në të vendo-
surit lidhur me këto aktakuza, por afati prej tri (3) vitesh prej kohës së bartjes 
së kompetencave tek gjyqtarët vendor është për këto aktakuza i mja$ueshëm 
për të arritur përvojën për të vendos në lëndët për akuza që lidhen me krimet 
e lu$ës nga ana e gjyqtarëve të kësaj gjykate. 

FDHK e përshëndetë faktin se viteve të fundit një numër i gjyqtarëve i Divizionit/
Departamentit të Gjykatës së Apelit në Mitrovicë/Mitrovica angazhohet në kole-
gjet ankimore ad hoc të Gjykatës së Apelit. 

Këshillit Gjyqësor të Kosovës 
Lidhur me aktgjykimet dënuese, të shqiptuara nga trupi gjykues i Departamentit 
Special të Gjykatës #emelore në Prishtinë/Pri&tina, si dhe Departamentit për Kri-
me të Rënda të Gjykatës #emelore në Prizren, në lëndët Prokurori kundër Darko 
Tasiqit dhe Prokurori kundër Nenad Arsiqit janë shënuar reaksione dhe vërejtje se-
rioze, posaçërisht në bashkësitë serbe. FDHK gjen se Këshilli Gjyqësor i Koso-
vës, me rastin e zgjedhjes së gjyqtarëve për Departamentin Special të Gjykatës 
!emelore në Prishtinë/Pri"tina është dashur t’i përmbahet Rregullores (nr. 
03/2019), me të cilën është rregulluar çështja e organizimit dhe e funksionali-
zimit të Departamenteve Speciale pranë Gjykatës !emelore dhe asaj të Apelit 
dhe që t’i përmbahet nenit 4, paragra# 2, i cili parasheh: „Departamenti Special 
në kuadër të Gjykatës !emelore në Prishtinë/Pri"tina në përbërjen e tij duhet 
të ketë së paku pesëmbëdhjetë për qind (15%) të gjyqtarëve, të cilët vijnë nga 
radhët e komunitetit që nuk shumicë në Kosovë, por asnjëherë më pak se dy (2) 
gjyqtarë nga komuniteti jo shumicë “[160].  

Qeverisë së Kosovës 
FDHK tash e disa vite në rekomandimet e veta vjetore e thekson domosdoshmërinë 
e vendosjes së bashkëpunimit juridik me Serbinë. Qeveria e Kosovës duhet të an-
gazhohet që në rendin e ditës të negociatave me Serbinë një nga çështjet priorita-
re të jetë vendosja e bashkëpunimit juridik ndërkombëtar. Bashkëpunimi juridik 
është një nga mënyrat e procesimit të suksesshëm të krimeve të lu%ës, por edhe i 
realizimit të drejtësisë për viktimat e krimeve të lu%ës. 

[160] https://www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=196 
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Lista skra"enica

DITZ – Direkcije za istra)ivanje te&kih zlo+ina; 
EULEX – Evropska Misija za Vladavinu prava na Kosovu; 
FHPK – Fond za Humanitarno pravo Kosovo;
JIRZ – Jedinica za iztra)ivanje ratnih zlo+ina;
KFOR – Mirovne snage pod rukovodstvom NATO;
KP – Kosovska policija; 
KT – Krivi+na tu)ba;
KTS – Krivi+na tu)ba Specijalnog tu)ila&tva;
KZ SFRJ – Krivi+ni zakon Socijalisti+ke Federativne Republike Jugoslavije od 
1977. godine, koji je u primeni prema urebi UNMIK-a 1999/23 od 12. decembra 
1999. Prema kojoj primenjivi svi zakoni koji su bili na snazi na dan 22. marta 
1989. godine; 
KZRK – Krivi+ni zakonik koji je stupio na snagu 1. janaura 2013. godine, kao 
krivi+ni zakonik koji je stupio na snagu 15. marta 2019. godine;  
MKSJ – Me/unarodni kriiv+ni sud za biv&u Jugoslaviju;
MUP – Ministarstvo unutra&njih poslova;
NATO – Severnoatlasni savez; 
OVK – Oslobodila+ka vojska Kosova;
SIRZ – Sekciju za istra)ivanje ratnih zlo+ina; 
SSS – Sudski savet Kosova;
STRK – Specijalno tu)ila&tvo Republike Kosovo;
UKBC – Univerzitetskog klini+ko-bolni+kog centra;
UMNIK – Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu;
ZKPRK – Zakonik o krivi+nom postupku Kosova koji jestupio na snagu i po+eo 
da se primenjuje 1. januara 2013.
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Rezime

U okviru projekta Pra"enje su#enja za krivi$na dela koja su povezana sa kon!ik-
tom na Kosovu i uklju$ivanje mladih u pravosudni sektor, Fond za humanitar-
no pravo Kosovo (FHPK) je i u toku 2020. godine nastavio da redovno posmatra 
i analizira su/enja za ratne zlo+ine po+injene nad civilnim stanovi&tvom, koja su 
odvijala pred sudovima na Kosovu. Projekat posmatranja su/enja odvijao se konti-
nuirano, uprkos speci"+nostima kojima se 2020. godina odlikovala zbog pandemije 
Covid-19 virusa.

Pored su/enja za ratne zlo+ine, FHPK je u toku 2020. godine pratio i krivi+ne 
postupke u pojedinim predmetima u kojima su optu)be na odre/eni na+in pove-
zane sa oru)anim sukobom na Kosovu 1998-1999. godine ili posledicama ovog 
sukoba sa etni+kom ili politi+kom pozadinom. 

Zahvaljuju'i redovnom posmatranju sudskih postupaka koji su se odvijali u toku 
2020. godine, FHPK je bio u stanju da analizira i sudsku dokumentaciju koja se 
odnosi na ove sudske postupke, a kojoj je imao pristup zahvaljuju'i dobroj vi&e-
godi&njoj saradnji sa Sudskim savetom Kosova (SSK), zasnovanoj na memoran-
dumu o saradnji sa ovom institucijom. Pristup sudskoj dokumentaciji predmeta 
koji su pra'eni u 2020. godini omogu'io je FHPK-u da obavi profesionalnu ana-
lizu posmatranih postupaka i da, gde je to smatrao neophodnim i pozivaju'i se na 
zakonske propise, iznese eventualne sugestije, primedbe i preporuke ili, gde je za 
to bilo mesta, iznese pohvale, imaju'i u vidu da su nosioci pravosudnih fukcija na 
Kosovu sredinom juna 2018. godine preuzeli isklju+ive nadle)nosti u istra)ivanju 
i procesuiranju predmeta po optu)bama za ratne zlo+ine. 

Na osnovu obavljenih analiza, u okviru svog godi&njeg izve&taja o posmatranim 
su/enjima FHPK je pripremio niz preporuka za prevazila)enje uo+enih slabosti 
i unapre/enje rada pravosudnih institucija, u cilju budu'eg postizanja &to boljih 
rezultata u ovoj oblasti. 
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Aktivnosti na projektu
Posmatra+i FHPK su u izve&tajnom periodu (1. januar – 31. decembar 2020. go-
dine) posmatrali pedeset i osam (58) zasedanja pretresnih ve'a osnovnih sudova 
u osam (8) predmeta po optu)bama za krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog 
stanovni&tva. Pra'ena je i jedna (1) sednica )albenog ve'a Specijalnog odeljenja 
Apelacionog suda po ovim optu)bama. 

U izve&tajnom periodu posmatrane su i dve (2) sednice saslu&anja kojima su ru-
kovodile sudije prethodnog postupka, u toku kojih su razmatrani zahtevi tu)i-
la&tva za odre/ivanje mera bezbednosti zbog postojanja osnovane sumnje da su 
osumnji+eni po+inili krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. 

Tako/e, u izve&tajnom periodu posmatrane su tri (3) sednice prvih saslu&anja po 
optu)nici, devet (9) zasedanja pretresnih ve'a po optu)bama koje su povezane sa 
ratnim zlo+inima, kao i dve (2) sednice )albenih ve'a Specijalnog odeljenja Ape-
lacionog suda po ovim optu)bama. 

Pred pretresnim ve'ima je u toku glavnih pretresa koji su se odvijali u toku izve-
&tajne godine saslu&ano pedeset i osam (58) svedoka. *etrdeset pet (45) svedoka 
saslu&ano je po predlozima tu)ila&tva, pet (5) po predlozima optu)enih i njihove 
odbrane, +etiri (4) po predlozima punomo'nika o&te'enih strana i +etiri (4) po 
slu)benoj du)nosti od strane suda. 

Izve&tajem za 2020. godinu obuhva'ene su analize krivi+nih postupaka koji su 
se u izve&tajnom periodu odvijali pred sudijama za prethodni postupak ili pre-
tresnim ve'ima pred Specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Pri&tini/Pri&tinë, 
kao i ponovnog su/enja pred pretresnim ve'em Odeljenja za te&ka krivi+na dela 
Osnovnog suda u Prizrenu[1]. 

Sastavni deo izve&taja su i analize postupaka i odluka u predmetima u kojima su, 
po )albama stranaka u postupku, odlu+ivala )albena ve'a Specijalnog odeljenja 
Apelacionog suda Kosova. 

[1]  Prema Zakonu o sudovima, koji je stupio na snagu 2. januara 2019. godine, +lanom 13 predvi/eno 
je da tada formirano Specijalno odeljenje pri Osnovnom sudu Pri&tini/Prishtinë bude nadle)no 
za postupanje u predmetima po optu)nicama Specijalnog tu)ila&tva Kosova (STRK), podignutim 
nakon formiranja ovog odeljenja, kao i optu)nicama STRK u kojima do stupanja na snagu ovog 
zakona nije okon+an postupak ocene optu)nice. Predmeti u kojima je postupak ocene optu)nice 
okon+an, bi'e razmatrani od strane nadle)nih sudova (uglavnom prema teritorijalnoj nadle)nosti) 
ili sudova koji su prvi zapo+eli krivi+ni postupak, do njihovog okon+anja u svim fazama postupka. 
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Zbog postojanja osnovane sumnje ili optu)bi da su po+inili ratni zlo#in protiv ci-
vilnog stanovni&tva, u toku 2020. godine pokrenuti su ili su se u razli+itim fazama 
odvijali krivi+ni postupci u jedanaest (11) predmeta protiv osmorice (8) Srba i 
trojice (3) Albanaca. 

Po ostalim optu)bama, koje su bile povezane sa ratnim zlo+inima i imaju politi+-
ku ili etni+ku pozadinu, u tri (3) predmeta bila su obuhva'ena dvadeset trojica 
(23) Albanaca, osmorica (8) Srba i jedan (1) Bo&njak. 

1. Krivi#ni postupci po optu$bama za ratne zlo#ine

1.1. Pretkrivi#ni postupak
Posmatra+i FHPK su u izve&tajnom periodu prisustvovali dvema (2) sednicama 
saslu&anja, odr)anim pred sudijama prethodnog postupka, u toku kojih su raz-
matrani zahtevi tu)ilaca Kancelarije STRK za odre/ivanje mere pritvora osum-
nji+enima koji su li&eni slobode zbog postojanja osnovane sumnje da su po+inili 
krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. 

Nakon odr)anih sednica saslu&anja, mera jednomese+nog pritvora odre/ena je 
osumnji+enima u predmetima Tu'ilac protiv Dervisha Krasniqi i Tu'ilac protiv 
Svetomira Ba#evi!a.

1.2. Postupak ocene optu$nica
Kancelarija STRK je u izve&tajnom periodu podigla dve (2) optu)nice u pravcu 
krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva u predmetima Tu'ilac pro-
tiv Gorana Stani&i!a (6. februar 2020. godine) i Tu'ilac protiv Zorana Vukoti!a/
Vukoti! IV[2](6. mart 2020. godine). Po ovim optu)nicama su okon+ani postupci 
ocene zakonitosti i osnovanosti optu)nica i otvoreni su glavni pretresi. 

1.3. Prvostepena su%enja
Posamatra+i FHPK su u izve&tajnom periodu nastavili da posmatraju glavne pre-
trese koji u 2019. godini nisu bili okon+ani, kao i one koji su otvoreni u toku 
izve&tajne godine. U toku 2020. godine FHPK je pratio odvijanje glavnih pretresa 
u &est (6) predmeta.

[2]  Protiv optu)enog Zorana Vukoti'a podignute su jo& tri (3) optu)nice po optu)bama za ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. 
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U predmetu Tu'ilac protiv Darka Tasi!a, pred pretresnim ve'em Odeljenja za 
te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizrenu FHPK je pratio osam (8) nastavaka 
glavnog pretresa. Prvostepena presuda u ovom predmetu objavljena je 22. juna 
2020. godine[3]. 

Pred pretresnim ve'ima Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë 
u toku izve&tajnog perioda nastavljen je glavni pretres zapo+et u prethodnoj godini 
u predmetu Tu'ilac protiv Zorana ,oki!a. On nije bio okon+an do kraja izve&tajne 
godine. U izve&tajnom periodu su po optu)nicama podignutim krajem 2019. go-
dine otvoreni glavni pretresi u predmetima Tu'ilac protiv Nenada Arsi!a i Tu'ilac 
protiv Zlatana Krsti!a i Destana Shabanaj. Otvoreni su i pretresi po optu)nicama 
podignutim u toku 2020. godine u predmetima Tu'ilac protiv Gorana Stani&i!a i 
Tu'ilac protiv Zorana Vukoti!a/Vukoti! IV. Krivi+ni postupak protiv optu)enog Ne-
nada Arsi'a okon+an je prvostepenom presudom objavljenom 24. decembra 2020. 
godine. Postupci u ostalim navedenim predmetima nisu bili okon+ani do kraja 
izve&tajne godine.

Pretresna ve'a koja su odlu+ivala po optu)nicama bila su sastavljena od trojice (3) 
profesionalnih sudija, Albanaca. 

1.4. Ponovna su%enja
Pred pretresnim ve'em Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizre-
nu 24. juna 2020. godine otvoren je glavni pretres ponovnog su/enja u predmetu 
Tu'ilac protiv Remzija Shala/Remzi Shala.

Presudom Vrhovnog suda Kosova od 2. marta 2020. godine, krivi+ni postupak je 
u predmetu vra'en na ponovno su/enje nakon pravnosna)ne presude. Vrhovni 
sud je u ovom predmetu odlu+ivao po vanrednom pravnom leku – zahtevu za 
za&titu zakonitosti optu)enog i njegove odbrane.

Glavni pretres ponovnog su/enja nije okon+an do kraja izve&tajnog perioda. U 
izve&tajnom periodu pretresno ve'e je zasedalo jedanaest (11) dana, u toku kojih je 
saslu&an jedan (1) svedok predlo)en od strane punomo'nika o&te'ene strane i +etiri 
(4) svedoka pozvana po slu)benoj du)nosti od strane suda. Svi svedoci saslu&ani u 
toku ponovnog su/enja svedo+ili su i u toku prvog prvostepenog su/enja. 

[3]  Vidi fusnotu 1. 
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1.5. !albeni postupak 
0albeno ve'e Apelacionog suda je u izve&tajnom periodu odlu+ivalo u predmetu 
Tu'ilac protiv Darka Tasi!a po )albi branilaca osu/enog Tasi'a, kao i po odgovo-
ru na )albu tu)ioca Kancelarije STRK. Presudom od 30. novembra 2020. godine, 
Apelacioni sud je delimi+no prihvatio )albu branilaca osu/enog i izmenio je pr-
vostepenu presudu u pogledu pravne kvali"kacije krivi+nog dela i odluke o kazni. 

Po )albi je ispred Apelacionog suda u ovom predmetu odlu+ivalo me&ovito )al-
beno ve'e sastavljeno od dvoje (2) sudija Albanaca i jednog (1) Srbina. Ve'em je 
predsedavao sudija Albanac.

1.6. Postupci pred Vrhovnim sudom Kosova 
Vrhovni sud Kosova je u izve&tajnom periodu po optu)bama za ratne zlo+ine odlu-
+ivao u predmetima Tu'ilac protiv Milorada Zaji!a i Tu'ilac protiv Remzija Shala.

Vrhovni sud Kosova je u predmetu Tu'ilac protiv Milorada Zaji!a odlu+ivao po 
zahtevu za za&titu zakonitosti Kancelarije Dr)avnog tu)ioca, podnetog na pra-
vosna)nu presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Pe'i/Pejë 
(TTZ/PKR br. 64/2018 od 8. marta 2019. godine), kao i na presudu Odeljenja 
za te&ka krivi+na dela Apelacionog suda (T0TZ/PAKR br. 244/19 od 1. oktobra 
2019. godine). Vrhovni sud je svojom odlukom na&ao da su navedene presude 
donete uz povredu bitnih odredbi krivi+nog postupka predvi/enih +lanom 384, 
stav 1, ta+ka 12 ZKPRK, odnosno da navedene presude nisu pripremljene na za-
konom predvi/en na+in. Kako je vanredni pravni lek podnet na &tetu optu)enog, 
Vrhovni sud je bio u stanju samo da konstatuje povrede, ali svojom odlukom nije 
mogao da uti+e na pravnosna)nu osloba/aju'u presudu. 
 
U predmetu Tu'ilac protiv Remzija Shala Vrhovni sud Kosova je odlu+ivao po 
vanrednom pravnom leku – zahtevu za za&titu zakonitosti optu)enog i njegovog 
branioca, podnetog na pravnosna)nu presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela 
Osnovnog suda u Prizrenu (K/P br/nr. 181/2016 od 3. jula 2019. godine), kao 
i na presudu Specijalnog odeljenja Apelacionog suda (0TS/APS br/nr.14/2019 
od 26. novembra 2019. godine). Vrhovni sud Kosova je svojom odlukom od 2. 
marta 2020. godine na&ao da su presude ni)ih sudova donete uz bitne povrede 
odredaba krivi+nog postupka i predmet je vratio prvostepenom sudu na ponovno 
odlu+ivanje. 
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2. Predmeti povezani sa ratnim zlo#inima ili krivi#nim delima 
sa politi#kom ili etni#kom pozadinom
 
2.1. Postupak ocene optu$nica
U toku izve&tajne godine u predmetu Tu'ilac protiv Nedeljka Spasojevi!a i drugih 
razmatrane su optu)nice Kancelarije STRK podignute u ovom predmetu krajem 
2019. i 2020. godine, a koje se odnose na ubistvo Olivera Ivanovi'a.

Po+etkom izve&tajne godine, 11. februara 2020. godine, nastavljeno je prvo zase-
danje po optu)nicama podignutim 2. i 27. decembra 2019. godine, koje je zapo+e-
to 30. decembra 2019. godine. Po+etkom aprila 2020. godine predsednik pretre-
snog ve'a je doneo re&enje kojim je optu)nica ocenjena kao zakonita i zasnovana 
na prihvatljivim dokazima, po kojoj se mo)e otvoriti glavni pretres. 

Optu)eni i njihova odbrana su )albama osporili odluku Specijalnog odeljenja 
Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë povodom ocene optu)nice. 0albeno ve'e Ape-
lacionog suda je re&enjem od 31. avgusta 2020. godine usvojilo )albe optu)enih i 
njihove odbrane i predlo)ilo dopunu i preciziranje optu)nice Kancelarije STRK u 
ovom predmetu. Po preporuci Apelacionog suda, Kancelarija STRK je 10. novem-
bra 2020. godine podigla i sudu dostavila novu optu)nicu, po kojoj je 4. decembra 
2020. godine odr)ana sednica prvog saslu&anja po ovoj optu)nici. 

U predmetu Tu'ilac protiv Ramiza D'ogovi!a, po optu)nici Kancelarije STRK 
od 28. oktobra 2020. godine koja je podignuta nakon odustajanja tu)ioca od go-
njenja protiv osumnji+enog (u odnosu na optu)bu u pravcu krivi+nog dela ratni 
zlo+in protiv civilnog stanovni&tva), optu)enom je optu)nicom stavljeno na teret 
izvr&enje krivi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola i posedovanje oru'ja. Po 
optu)nici je pred sudijom Shadijom Gërguri 11. novembra 2020. godine odr)ana 
sednica prvog saslu&anja, u toku koje je optu)eni priznao izvr&enje krivi+nog dela 
kojim se tereti po optu)nici, po kojem je doneta presuda na osnovu priznanja i 
izre+ena kazna zatvora u trajanju od trinaest (13) meseci. 

2.2. !albeni postupak
Odlu+uju'i o )albama u predmetu Tu'ilac protiv Emrusha (aqi i drugih, Ape-
lacioni sud je delimi+no potvrdio prvostepenu presudu od 6. maja 2020. godi-
ne; delimi+no odbio optu)be u jednom delu; postupaju'i po slu)benoj du)nosti 
izmenio prvostepenu presudu; a u jednom delu (po pojedinim optu)bama i u 
odnosu na pojedine optu)ene) predmet vratio na ponovno su/enje. 
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Odluka je doneta od strane tro+lanog (3) ve'a profesionalnih sudija. 

Ovim izve&tajem je obuhva'ena analiza prvostepene presude u predmetu Tu'ilac 
protiv Ivana Todosjevi!a, koju je Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë donelo 5. decembra 2019. godine, a koja je strankama nakon obavljenog 
prevoda uru+ena po+etkom 2020. godine. Tako/e, u ovom izve&taju obavljena je 
i analiza )albenih navoda optu)enog i njegove odbrane. 

FHPK nema infomacija da je Apelacioni sud u toku 2020. godine odlu+ivao po 
ovoj )albi.

3. Osnovni sud u Mitrovici/Mitrovicë

Zakonom o sudovima, koji je stupio na snagu 2. januara 2019. godine, pojedini 
predmeti po optu)bama za ratne zlo+ine ostali su u nadle)nosti Osnovnog suda 
u Mitrovici/Mitrovicë. 

Ovaj sud ni u toku 2020. godine nije preduzeo ni jednu radnju u predmetu Tu'i-
lac protiv Sylejmana Selimi. Ovaj predmet je odlukom Vrhovnog suda Kosova od 
11. juna 2018. godine vra'en na ponovno su/enje. Vrhovni sud je pomenutu pre-
sudu doneo odlu+uju'i po vanrednom pravnom leku – zahtevu za za&titu zako-
nitosti osu/enog Selimija i njegove odbrane. Osnovni sud je, prema informacija-
ma dobijenim od predsednika pretresnog ve'a, u toku izve&tajne godine zakazao 
nekoliko zasedanja koja su trebala biti odr)ana u prostorijama Osnovnog suda u 
Gnjilanu. Zasedanje suda je izme&teno zbog nepostojanja tehni+kih kapaciteta za 
saslu&avanje anonimnih svedoka putem video-konferencijske veze u Osnovnom 
sudu u Mitrovici/Mitrovicë. Ova zasedanja su iz razli+itih razloga odlo)ena. 
 
U toku 2020. godine pred Osnovnim sudom u Mitrovici/Mitrovicë nisu otvoreni 
glavni pretresi po optu)nicama od 20. aprila, 17. maja i 23. juna 2017. godine, koji-
ma se optu)eni Zoran Vukoti' (Vukoti! I, II, III) tereti po optu)bama za ratni zlo#in 
protiv civilnog stanovni&tva. Po optu)nici od 20. aprila 2017. godine, odlukom Ape-
lacionog suda od 30. januara 2019. godine predmet je po ta%ki 1 optu)nice vra'en 
prvostepenom sudu na ponovno su/enje. U predmetu po optu)nici od 17. maja 
2019. godine Apelacioni sud je, postupaju'i po )albi tu)ioca na presudu Osnovnog 
suda u Mitrovici/Mitrovicë od 16. maja 2018. godine, ukinuo prvostepenu presudu 
i predmet vratio na ponovno su/enje. Po optu)nici podignutoj 23. juna 2017. go-
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dine, re&enjem Apelacionog suda od 1. februara 2018. godine okon+an je postupak 
ocene optu)nice. Apelacioni sud je ovim re&enjem potvrdio re&enje Osnovnog suda 
kojim su odbijeni zahtevi optu)enog i njegove odbrane za odbacivanje optu)nice. 
 
Prema informacijama dobijenim od strane suda, svi ovi predmeti su raspore/eni 
sudijama u rad. 

Optu)eni Vukoti' se trenutno nalazi na izdr)avanju kazne zatvora od &est (6) go-
dina i &est (6) meseci, koja mu je izre+ena presudom Osnovnog suda u Mitrovici/
Mitrovicë od 25. maja 2018. godine u odnosu na ta%ku 3 optu)nice od 20. aprila 
2017. godine. Ovaj deo prvostepene presude je potvr/en presudom Apelacionog 
suda od 18. decembra 2018. godine. Vukoti' je li&en slobode po me/unarodnoj 
poternici marta 2016. godine, a nakon postupka ekstradicije izru+en je organima 
gonjenja Kosova 10. novembra 2016. godine.
 

4. Strategija Dr$avnog tu$ila&tva za procesuiranje ratnih zlo#ina

Tu)ila+ki savet Kosova i Dr)avno tu)ila&tvo Kosova su u toku februara 2019. godine 
u tesnoj saradnji sa drugim institucijama i me/unarodnim partnerima usvojili Stra-
tegiju za ratne zlo#ine, radi lak&eg i profesionalnijeg procesuiranja oko 900 predmeta 
ratnih zlo+ina koje im je u nadle)nost ustupio EULEX do kraja decembra 2018. go-
dine, kao i predmeta koji se ti+u nestalih lica. Za sprovo/enje strategije nadle)an je 
Tu)ila+ki savet Kosova. 

U cilju ispunjenja planova predvi/enih strategijom, u toku izve&tajne godine po-
ve'an je broj tu)ilaca pri Departmanu za ratne zlo+ine. Pove'an je i broj stru+nih 
saradnika i pravnih referenata. 

Formirana je unutra&nja operativna grupa koja je zadu)ena za evidentiranje svih 
predmeta u radu. Obavljena je harmonizacija slu+ajeva po regionima. Predmeti su 
odvojeni po regionima i njima su zadu)eni tu)ioci koji rade po regionima.
 

5. Kadrovsko poja#anje 

U toku izve&tajne godine u Departmanu za ratne zlo+ine Kancelarije STRK iza-
bran je jo& jedan (1) tu)ilac koji 'e raditi na istra)ivanju ratnih zlo+ina. Sada se pri 
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pomenutom Departmanu nalazi ukupno +etvoro (4) tu)ilaca koji su nadle)ni za 
istra)ivanje ratnih zlo+ina. 

Tu)ioci ovog Departmana 'e se baviti isklju+ivo istra)ivanjem i procesuiranjem rat-
nih zlo+ina. Ne'e biti zadu)ivani drugim predmetima za koje je Kancelarija STRK 
nadle)na. U izve&tajnoj godini pove'an je i broj stru+nih saradnika i pravnih refe-
renata anga)ovanih pri ovom Departmanu.

U toku izve&tajnog perioda dvoje (2) tu)ilaca, koji nisu u sastavu Departmana za 
ratne zlo+ine, zastupali su optu)nice u dva predmeta, kojima su bili zadu)eni pre 
formiranja ovog Departmana. 

U toku izve&tajne godine kadrovski su poja+ana i Specijalna odeljenja Osnovnog 
suda u Pri&tini/Prishtinë i Apelacionog suda.

Krajem izve&tajne godine, pri Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë imenovano je jo& &est (6) novih sudija, koji 'e po+eti sa radom pri ovom 
odeljenju po+etkom 2021. godine. Ovo odeljenje, sa &estoricom (6) sudija[4] koji su 
izabrani sredinom 2019. godine, sada broji dvanaest (12) sudija koji 'e razmatrati 
i odlu+ivati po optu)nicama Kancelarije STRK, pored ostalog i po optu)nicama za 
ratne zlo+ine. 

Tako/e je pri Specijalnom odeljenju Apelacionog suda krajem izve&tajne godine 
izabrano jo& troje (3) sudija koji 'e po+eti sa radom po+etkom 2021. godine. Ovo 
odeljenje Apelacionog suda ima osmoro (8) sudija, me/u kojima i dvoje (2) sudija 
Srba, koji su do sada obavljali funkciju sudija pri Diviziji Apelacionog suda u Mi-
trovici/Mitrovicë. 

Izbor sudija u specijalnim odeljenjima obavljen je unutra&njim konkursom. 

U radu sudija specijalnih odeljenja pove'ana je njihova a)urnost, kao i kvalitet izra-
de sudskih odluka. 

[4]  Jedan od ovih sudija je 28. decembra 2020. godine umenovan za vr&ioca du)nosti predse-
nika Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë.
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6. Su%enja za ratne zlo#ine na Kosovu u uslovima pandemije vi-
rusa Covid-19

U toku izve&tajne godine na rad pravosudnih institucija uticala je pandemija vi-
rusa Covid-19. SSK je 12. marta 2020. godine privremeno ograni+io redovnu ak-
tivnost sudova u su/enjima u kojima je uklju+ena publika[5]. Odluka je stupila 
na snagu istog dana. Ova odluka je izmenjena odlukom SSK od 29. maja 2020. 
godine. Njome su sudovi obavezani na obnovu rada, kao i da postupaju u pred-
metima prema prioritetima. Odlu+eno je i da se zasedanja sudova odr)avaju bez 
prisustva publike, ali uz prisustvo medija i posmatra+a. Radnici sudova i u+esnici 
u postupcima su obavezani da se pridr)avaju mera za&tite od &irenja pandemije 
virusa Covid-19, uz obavezno no&enje za&titnih maski i dr)anje distance.

Tromese+ni prestanak rada sudova odrazio se negativno – posebno na rad sudova 
u predmetima u kojima su optu)eni bili u pritvoru. 

[5]  Prema ovoj odluci odlo)eni su svi zakazani glavni pretresi. Sudovi su postupali samo u 
hitnim postupcima – pritvorima. 
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!.!.1.1. Pretkrivi#ni postupak

1.1.1. Predmet Tu!ilac protiv Dervisha Krasniqi 

Postupaju'i po predlogu Kancelarije STRK (PKPS/PPPS br./nr. 34/20), sudija pret-
hodnog postupka Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë Shadije 
Gërguri, re&enjem od 26. oktobra 2020. godine, u predmetu Tu'ilac protiv Dervisha 
Krasniqi ukinula je pritvor koji je, kao mera bezbednosti, odre/en osumnji+enom 
Krasniqiju, nakon &to je protiv njega otvorena istraga u pravcu krivi+nog dela ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[1]. Re&enje je stupilo na snagu istog dana. 
 
Tok pretkrivi%nog postupka
Povodom tvrdnji pojedinih svedoka da su za vreme oru)anog sukoba na Kosovu, u 
toku 1998–1999. godine na teritoriji op&tine Klina/Klinë po+injeni pojedini zlo+ini, 
Kancelarija STRK je ovlastila Sekciju za istra)ivanje ratnih zlo+ina (SIRZ) pri Up-
ravi za istra)ivanje te&kih zlo+ina (UIRZ) da istra)i navode svedoka, prikupi infor-
macije o ubistvima, o "zi+kom, psihi+kom i seksualnom maltretiranju, proterivanju 
civilnog stanovni&tva iz grada od strane uniformisanih i naoru)anih pripadnika 
policije Republike Srbije, kao i od strane civila naoru)anih TT pi&toljima, auto-
matskim pu&kama i policijskim naoru)anjem. U ovim radnjama, prema tvrdnjama 
svedoka, u+estvovao je i osumnji+eni Dervish Krasniqi, tada aktivni policajac pri 
policijskoj stanici u Klini/Klinë. 
 
Krivi%na prijava
Nakon obavljenih istra)nih radnji i prikupljenih informacija, SIRZ je 1. okto-
bra 2019. godine Kancelariji STRK podneo krivi+nu prijavu protiv osumnji+enog 
Krasniqija zbog postojanja osnovane sumnje da je on jedan od po+inilaca pome-
nutih zlo+ina, kao i da u njegovim radnjama ima elemenata krivi+nog dela ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. Ime osumnji+enog je stavljeno na listu tra)enih 
osumnji+enih lica. Osumnji+eni je 1. oktobra 2020. godine, prilikom poku&aja 

[1]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ, u vezi sa +lanom 3 0e-
nevskih konvencija, tako/e predvi/eno i ka)njivo +lanom 144,, stav 2, u vezi sa +lanom 31 
KZRK (2019).
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prelaska grani+nog prelaza prema Severnoj Makedoniji (General Jankovi'/Hani i 
Elezit), li&en slobode. Dr)avni tu)ilac Dren Peca je istog dana doneo re&enje o +e-
terdesetosmo+asovnom (48) zadr)avanju osumnji+enog. Narednog dana, 2. okto-
bra 2020. godine, Kancelarija STRK (dr)avni tu)ilac Atdhe Dema) donela je re&e-
nje o pokretanju istrage protiv osumnji+enog, a Specijalnom odeljenju Osnovnog 
suda u Prishtini/Prishtinë podnela je zahtev za odre/ivanje mere pritvora. 

Re"enje o otvaranju istrage
Re&enjem o otvaranju istrage Kancelarije STRK od 2. oktobra 2020. godine, 
osumnji+enom je stavljeno na teret da je za vreme oru)anog sukoba na Kosovu, u 
toku 1998-1999. godine, u sau+esni&tvu sa drugim pripadnicima policije i vojske/
oru)anih snaga Srbije: 
- u Klini/Klinë, u periodu od 28. marta do 4. aprila 1999. godine, u svojstvu pri-
padnika policije, uniformisan, kao i u civilu, naoru)an pi&toljem TT i automat-
skom pu&kom, svesno i namerno uzeo u+e&'a i delovao u grupi prema utvr/enom 
planu i naredbama pretpostavljenih, a koja grupa je u+estvovala u vr&enju vi&e 
krivi+nih dela ubistva i ranjavanja, "zi+kom i psihi+kom maltretiranju, te sek-
sualnom zlostavljanju, uni&tavanju imovine i proterivanju stanovni&tva iz grada; 
- u periodu od 2–4. aprila 1999. godine osumnji+eni je bio u selu Kraljane/Kralan 
i sa drugim re)imskim strukturama uzeo u+e&'a u maltretiranjima, mu+enjima i 
proterivanju stanovni&tva, kada je ubijen ili nestao osamdeset i jedan (81) civil. 
Posmrtni ostaci ve'ine )rtava (53) jo& uvek nisu prona/eni. Doga/aj je poznatiji 
kao „Masakar u Kraljanima/Masakra e Kralanit“; 
- osumnji+eni je dana 6. septembra 1998. godine oko 15:00 +asova u prostorijama 
policijske stanice u Klini/Klinë bio deo ekipe sastavljene od dvojice policajaca 
i +etvorice vojnika koji su o&te'ene Sh.J. i R.J. (bra+ni par) li&ili slobode, dr)ali 
u prostorijama policijske stanice u Klini/Klinë vezane za radijator i "zi+ki mal-
tretirali. Toga dana je o&te'ena Sh.J. nakon batinanja silovana od strane drugih 
pripadnika srpske policije, sve dok se nije onesvestila.

Tu)ila&tvo je radnje osumnji+enog kvali"kovalo kao ratni zlo#in protiv civilnog 
stanovni&tva po+injen u sau+esni&tvu, kojim je povre/en +lan 142, u vezi sa +la-
nom 22 KZ SFRJ, kao i zajedni+ki +lan 3 0enevske konvencije. Radnje osumnji+e-
nog su ka)njive i prema +lanu 144, u vezi sa +lanom 31 KZRK (2019). 

Sednica saslu"anja
Sudija prethodnog postupka Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Pri-
shtinë Shadije Gërguri, postupaju'i po zahtevu tu)ila&tva, dana 2. oktobra 2020. 
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godine odr)ala je sednicu saslu&anja radi razmatranja zahteva o odre/ivanju 
mere bezbednosti osumnji+enom. Sednica saslu&anja je po predlogu tu)ioca (koji 
je prihva'en od strane sudije prethodnog postupka) bila zatvorena za javnost, 
izuzev posmatra+a OSBE-a i FHPK. 

Tu)ilac Kancelarije STRK Atdhe Dema je u toku sednice saslu&anja ponovio tvrd-
nje iznete u re&enju za pokretanje istrage. Prema tvrdnjama tu)ila&tva, sumnje 
da je osumnji+eni uzeo u+e&'a u opisanim radnjama potvrdili su svedoci svojim 
iskazima u toku policijske istrage. 

Tu)ilac je u toku sednice saslu&anja predlo)io sudu odre/ivanje mere pritvora 
osumnji+enom, zbog postojanja opasnosti od bekstva radi izbegavanja krivi+ne 
odgovornosti, mogu'nosti ometanja nesmetanog odvijanja krivi+nog postupka 
uticajem na svedoke, kao i zbog +injenice da se tereti te&kim krivi+nim delom za 
koje je zapre'ena dugoro+na kazna zatvora. Prema tu)iocu, bla)e mere su nedo-
voljne za obezbe/ivanje prisustva osumnji+enog i uspe&no okon+anje krivi+nog 
postupka. Tu)ilac je svoj zahtev za odre/ivanje najstro)e mere obezbe/ivanja pri-
sustva osumnji+enog sudu podr)ao navodima iz krivi+ne prijave, iskazima sve-
doka, iskazima o&te'enih, kao i informacijama pribavljenim istra)nim radnjama. 

Branilac osumnji+enog Krasniqija, advokat Sylejman Klinaku je u odgovoru na 
tvrdnje tu)ila&tva naveo da tu)ila&tvo zahtevom za odre/ivanje mere pritvora nije 
uspelo da utvrdi osnovanu sumnju da je njegov klijent po+inio krivi+na dela koji-
ma se tereti i tra)io je od tu)ila&tva da opi&e dokaze na kojima zasniva osnovanu 
sumnju. Prema odbrani, tu)ilac nije naveo konkretne razloge za&to se bla)om 
merom ne bi obezbedilo prisustvo osumnji+enog sudu i nesmetano odvijanje kri-
vi+nog postupka. Prema njemu, osumnji+eni je starija osoba koja nikada nije po-
kazala interes da )ivi u inostranstvu. On je tako/e naveo da je porodica ponudila 
kauciju u iznosu od 5.000 eura. 

Osumnji+eni je u svom obra'anju sudu osporavao tvrdnje tu)ila&tva i svoje u+e-
&'e u izvr&enju krivi+nih dela kojim se tereti. Podr)ao je navode svog branioca. 

Tu)ilac je, u odgovoru na navode odbrane, odbio ponudu kaucije u navedenom 
iznosu uz obrazlo)enje da, prema informacijama prikupljenim od strane policije, 
osumnji+eni vrlo +esto putuje van zemlje, +esto boravi u inostranstvu, posebno u 
Austriji, &to dovodi u pitanje njegov redovan pristup sudu. 
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Re"enje o odre&ivanju pritvora 
Sudija prethodnog postupka je re&enjem o odre/ivanju mere pritvora osum-
nji+enom u vremenskom trajanju od jednog meseca (do 1. novembra 2020. go-
dine) prihvatio zahtev tu)ioca podr)an iskazima svedoka i o&te'enih, koji su u 
svojim iskazima opisali radnje osumnji+enog. On je na&ao da u konkretnom 
slu+aju postoji zakonski osnov za odre/ivanje najstro)ije mere obezbe/ivanja 
prisustva sudu. 

Predlog branioca za osloba/anje osumnji+enog uz kauciju, kao i odre/ivanje 
bla)ih mera za obezbe/enje njegovog prisustva, sud je ocenio neosnovanim i 
nedovoljnim za obezbe/ivanje prisustva osumnji+enog sudu i uspe&no odvija-
nje krivi+nog postupka. 
 
'alba na re"enje
Sylejman Klinaku, advokat osumnji+enog, blagovremenom )albom osporavao 
je re&enje sudije prethodnog postupka o odre/ivanju najstro)e mere obezbe-
/ivanja prisustva osumnji+enog sudu zbog pogre&no utvr/enog +injeni+nog 
stanja u pogledu postojanja zakonskih uslova za odre/ivanje mere pritvora, 
kao i zbog povreda osnovnih odredbi krivi+nog postupka o izricanju najstro)e 
mere obezbe/ivanja prisustva osumnji+enog u krivi+nom postupku. Predlo)io 
je Apelacionom sudu da usvoji )albu osumnji+enog i ukine re&enje sudije pret-
hodnog postupka od 2. oktobra 2020. godine, kao i da osumnji+enom omogu'i 
da se brani sa slobode ili mu odredi bla)u meru bezbednosti, posebno imaju'i 
u vidu njegovu porodi+nu situaciju, slabo imovinsko stanje, kao i njegovo na-
ru&eno zdravlje. 

Prema )albenim navodima, u konkretnom slu+aju nema osnova da bi osumnji-
+eni mogao da ponovi krivi+no delo niti da uti+e na svedoka. 0albenim re&e-
njem nije predlo)ena ni jedna konkretna +injenica koja bi opravdala pomenute 
tvrdnje. Krivi+no delo, kojim se osumnji+eni tereti, mo)e se po+initi samo u 
speci"+nim uslovima. Osumnji+eni nije po+inio krivi+no delo za koje se sum-
nji+i, te nema razloga da ometa krivi+ni postupak ili uti+e na svedoke i o&te'ene 
ili saizvr&ioce. 

Apelaciono tu)ila&tvo je podneskom od 8. oktobra 2020. godine predlo)ilo da 
se )alba branioca osumnji+enog odbije kao neosnovana, a )albeno re&enje po-
tvrdi.
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Re"enje Apelacionog suda
0albeno ve'e Specijalnog odeljenja Apelacionog suda, kojim je predsedavao sudi-
ja Kreshnik Radonjiqi[2], re&enjem od 12. oktobra 2020. godine (KR.1.S.br.95/20) 
odbilo je )albu branioca osumnji+enog kao neosnovanu i potvrdilo je re&enje 
Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë od 2. oktobra 2020. go-
dine, kojim je osumnji+enom odre/ena mera pritvora. 

Apelacioni sud je svojom odlukom ocenio da je pretpretresni sudija re&enjem o odre-
/ivanju mere pravilno obrazlo)io osnovanu sumnju da je osumnji+eni bio ume&an u 
izvr&enje krivi+nog dela opisanim re&enjem o otvaranju istrage i zahtevom za odre/i-
vanje mere pritvora, kao i da postoje zakonski osnovi i razlozi za odre/ivanje najstro)e 
mere obezbe/ivanja prisustva sudu. Zakonom predvi/ene bla)e mere, prema nalazima 
suda koji je odlu+ivao po )albi, nedovoljne su za obezbe/ivanje prisustva osumnji+enog 
u postupku, kao i za normalno i uspe&no odvijanje istog. Odre/ivanje mere pritvora 
se u konkretnom slu+aju smatra neophodnim. Osnovana sumnja da li je osumnji+eni 
po+inio kriiv+no delo bi'e predmet ocene u kasnijim fazama krivi+nog postupka.

Predlog tu(ila"tva o ukidanju pritvora 
Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Drita Hajdari) 22. oktobra 2020. godine 
Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë podnela je predlog za 
ukidanje mere pritvora osumnji+enom, jer su prestali razlozi zbog kojih je ova 
mera predlo)ena i odre/ena osumnji+enom Krasniqiju. 

Prema predlogu, nadle)ni tu)ilac je u toku istra)nog postupka preduzeo radnje 
i pribavio materijalne dokaze, saslu&ao svedoke, kao i osumnji+enog koji je i da-
lje osporavao bilo kakvu povezanost sa delom za koje se sumnji+io. Dokazima 
pribavljenim u toku istrage nije mogla da se potvrdi ume&anost osumnji+enog u 
izvr&enje krivi+nih dela po+injenih za vreme oru)anog sukoba na Kosovu u peri-
odu od 1998 do 1999. godine. 

Pojedini svedoci, koji su nakon li&enja slobode osumnji+enog u+estvovali u po-
jedinim emisijama elektronskih medija ili su davali intervjue u kojima su svedo-
+ili o ume&anosti osumnji+enog u zlo+ine po+injene za vreme oru)anog sukoba 
na Kosovu, u razgovorima sa istra)iteljima JIRZ potvrdili su da su se doga/aji o 
kojima su govorili u medijima odigrali 1992-1993. godine, u periodu koji nije 
obuhva'en oru)anim sukobom na Kosovu. 

[2]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Vaton Durguti i Burim Ademi. 
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Prema predlogu o ukidanju pritvora osumnji+enom Krasniqiju (u toku istrage o 
njegovom u+e&'u u radnjama koje su detaljnije precizirane re&enjem o otvaranju 
istrage i zahtevom za odre/ivanje mere pritvora), za&ti'eni svedok B2, koji je sep-
tembra meseca 1998. godine bio maltretiran i mu+en zajedno sa za&ti'enim svedo-
kom B1 od strane pripadnika policije i oru)anih snaga u policijskoj stanici u Klini/
Klinë, potvrdio je da je osumnji+eni kriti+nog dana, dok su sa svedokom B1 dr)ani 
u pomenutoj prostoriji, do&ao do vrata prostorije i obratio se svedoku B2 re+ima 
„Sad 'es videti &ta 'e te sna'i”, nakon +ega se udaljio. Prema re+ima ovog za&ti'enog 
svedoka, to je bilo sve &to je osumnji+eni kriti+nog dana uradio i ni na koji na+in 
nije u+estvovao u maltretiranju svedoka B1 i B2. 

Prema predlogu tu)ila&tva o ukidanju pritvora, u toku istrage je utvr/eno da 
osumnji+eni nije imao bilo kakvu rukovode'u ulogu u policijskoj stanici u Klini/
Klinë. Time ne postoji zakonski osnov za krivi+no gonjenje po komandnoj od-
govornosti. Istragom, tako/e, nije utvr/eno da je osumnji+eni bio uklju+en u do-
ga/aje koji su se u navedenom periodu dogodili u regionu Kline/Klinë, gde je on 
slu)bovao u svojstvu policajca iz policijske stanice Ministarstva unutra&njih po-
slova (MUP) Srbije. Iz navedenih razloga, tu)ila&tvo je na&lo da su prestali razlozi 
za dalji boravak osumnji+enog u pritvoru i predlo)ilo je sudu da osumnji+enom 
Dervishu Krasniqi ukine meru pritvora.

Re"enje o ukidanju pritvora
Sudija prethodnog postupka pri Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Pri&ti-
ni/Prishtinë (Shadije Gëguri), postupaju'i po predlogu tu)ila&tva, u skladu sa +la-
nom 185, stav 3 ZKPK, van zasedanja, 26. oktobra 2020. godine doneo je re&enje 
kojim je ukinuta mera pritvora koja je bila izre+ena osumnji+enom Krasniqiju. 
U obrazlo)enju ove odluke sud je naveo da je postupio po predlogu tu)ila&tva, 
koje je nakon li&enja slobode i odre/ivanja mere pritvora osumnji+enom obavilo 
istragu, saslu&alo svedoke, pribavilo materijalne dokaze i saslu&alo osumnji+enog. 
Nakon analize pribavljenih dokaza, tu)ila&tvo je predlo)ilo sudu ukidanje mere 
pritvora osumnji+enom. 

Re&enje je stupilo na snagu istog dana, a osumnji+eni je oslobo/en pritvora od-
mah nakon dono&enja re&enja.

Re"enje o obustavljanju istrage
Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Drita Hajdari) je 9. novembra 2020. godine 
donela re&enje kojim je obustavila istragu protiv osumnji+enog Krasniqija zato 
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&to ne postoji opravdana sumnja da je po+inio krivi+no delo ratni zlo#in protiv 
civilnog stanovni&tva. 

Dokazima pribavljenim u toku istrage, te iskazima svedoka-o&te'enih, nije potvr-
/eno u+e&'e osumnji+enog u izvr&enju krivi+nog dela, "zi+kom i psihi+kom matre-
tiranju svedoka B1 i B2 u prostorijama policijske stanice u Klini/Klinë. Osumnji+e-
ni nije bio me/u policajcima koju su o&te'ene kriti+nog dana malteretirali, izuzev 
napred pomenute re+enice kada je bio na vratima prostorije u kojoj su se oni nala-
zili. O&te'eni prilikom prezentacije foto-albuma za identi"kaciju nisu mogli me/u 
fotogra"jama eventualnih po+inilaca da sa sigurno&'u identi"kuju osumnji+enog. 

Tu)ila&tvo je u toku istrage saslu&alo dvadesetak (20) svedoka, a ni jedan od njih 
nije potvrdio u+e&'e osumnji+enog u izvr&enju krivi+nih dela koja su mu re&e-
njeem o otvaranju istrage stavljena na teret. 

Nalazi FHPK 
Na osnovu analize sudske dokumentacije iz predmeta Tu'ilac protiv Dervisha Kra-
sniqi kojoj je u fazi izrade ovog godi&njeg izve&taja imao pristupa, FHPK pozdravlja 
ekspeditivnost u sprovo/enju istra)nih radnji protiv lica li&enog slobode zbog po-
stojanja osnovane sumnje da je po+inilo krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog 
stanovni&tva. Osumnji+eni je u pritvoru proveo manje od meseca, odnosno ukupno 
dvadeset &est (26) dana. Kancelarija STRK je u roku kra'em od mesec dana oba-
vila istra)ne radnje i novopribavljenim dokazima utvrdila da u konkretnom slu-
+aju nema elemenata za dalje zadr)avanje osumnji+enog u pritvoru, odnosno da 
nema dokaza o ume&anosti osumnji+enog u doga/aje koji su se odigrali za vreme 
oru)anog sukoba u regionu Kline/Klinë, gde je osumnji+eni radio pri policijskoj 
stanici MUP-a. Tu)ila&tvo je nakon preduzimanja svih potrebnih istra)nih radnji 
sudu predlo)ilo ukidanje mere pritvora, &to je sud prihvatio, a nekoliko dana kasni-
je posebnim re&enjem obustavilo je istragu protiv osumnji+enog.

U konkretnom slu+aju, name'e se pitanje na osnovu kojih dokaza je tu)ila&tvo 
otvorilo istragu protiv osumnji+enog u pravcu vrlo te&kog krivi+nog dela za koje je 
zapre'ena duga vremenska kazna. Koje su to +injenice kojima je tu)ila&tvo raspola-
galo da se, pored sumnje, ime osumnji+enog stavi na listu tra)enih lica i da se on li&i 
slobode prilikom poku&aja prelaska grani+nog prelaza prema Severnoj Makedoniji? 
Nakon toga mu je odre/ena meru zadr)avanja, protiv njega je pokrenuta istraga, te 
predlo)ena mera pritvora, koju su sudovi obe instance prihvatili, ocenjuju'i prilo-
)ene dokaze protiv Krasniqija kao valjane i osnovane za li&enje slobode jednog lica. 
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Izuzetno je pozitivno &to u konkretnom slu+aju pritvor nije dugo trajao, ali je tu)i-
la&tvo u svakom slu+aju obavezno da pre dono&enja odluke o li&enju slobode nekog 
lica detaljnije proveri svoje sumnje iz vi&e izvora, pribavi dokaze na osnovu kojih 
protiv nekog lica treba pokrenuti istragu, opravdati otvaranje istrage, li&iti ga slo-
bode, a posebno za tako ozbiljna krivi+na dela kao &to su ratni zlo#ini. Postupanje 
tu)ila&tva u ovom predmetu, koje se ne de&ava po prvi put – da se lica li&e slobode, 
kao i da se tek nakon li&enja slobode zapo+inje sa istragom – ne ostavlja ozbiljan uti-
sak, posebno kada se radi o osetljivim i te&kim predmetima kao &to su ratni zlo#ini. 

1.1.2. Predmet: Tu!ilac protiv Svetomira Ba"evi#a 

Sudija prethodnog postupka Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Prishtini/Pri-
shtinë Albina Shabani-Rama donela je 24. decembra 2020. godine re&enje u pred-
metu Tu'ilac protiv Svetomira Ba#evi!a, kojim je osumnji+enom Ba+evi'u odre/ena 
mera pritvora u trajanju od trideset (30) dana, do 22. januara 2021. godine, zbog 
postojanja osnovane sumnje da je u toku 1998-1999. godine po+inio krivi+no delo 
ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[3].

Sudija prethodnog postupka je odluku o odre/ivanju pritvora doneo nakon sed-
nice saslu&anja odr)ane po zahtevu Kancelarije STRK od 23. decembra 2020. go-
dine (KTS.br./PPS.nr 108/20) za odre/ivanje mere pritvora.

Tok pretkrivi%nog postupka
Policijska stanica u Pe'i/Pejë je 22. decembra 2020. godine obave&tena od strane 
gra/anina SÇ da se u kancelariji jednog notara u Pe'i/Peje[4] nalazi osoba za koju 
se sumnja da je za vreme oru)anog sukoba na Kosovu po+inila krivi+no delo ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, u+estvuju'i u maltretiranju +lanova porodice 
Kadrijaj iz sela Belo Polje/Bellopojë, op&tina Pe'/Pejë.

Osumnji+eni Svetomir Ba+evi' li&en je slobode od strane Jedinice za istra)ivanje 
ratnih zlo+ina (JIRZ) policije Kosova i istog dana odre/ena mu je mera +etrdese-
tosmo+asovnog zadr)avanja. Kancelarija STRK je istog dana, 22. decembra 2020. 

[3]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ (koji je u primeni prema 
uredbi UNMIK-a 24/99 od 12. decembra 1999. godine); tako/e predvi/eno i ka)njivo +la-
nom 146 KZRK (br. 06/L-074).

[4]  FHPK u vreme izrade godi&njeg izve&taja nije imao vi&e detalja o kojoj notarskoj kancelariji 
se radilo.
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godine, podnela krivi+nu prijavu protiv Ba+evi'a, saslu&ani su pojedini svedoci i 
obavljena je identi"kacija osumnji+enog od strane pojedinih svedoka.

Re"enje o otvaranju istrage
Kancelarija STRK (dr)avni tu)ilac Ilir Morina) re&enjem od 23. decembra 2020. 
godine otvorila je istragu protiv osumnji+enog Svetomira Ba+evi'a zbog postojanja 
osnovane sumnje: da je, u vremenskom periodu 1998-1999. godine, u selu Belo Polje/
Bellopojë, op&tina Pe'/Pejë, sam ili u sau+esni&tvu sa nepoznatim licima, kao pripad-
nik policijskih i oru)anih snaga SRJ, ozbiljno povredio pravila me/unarodnog prava 
za vreme rata postupaju'i protiv civilnih lica i imovine, konkretnije povredio je za-
jedni+ki +lan 3, stavove a), b) i c) 0enevskih konvencija od 12. avgusta 1949, tako &to 
je naoru)an oti&ao u ku'u porodice Rexhepa Kadrijaj, gde je "zi+ki i psihi+ki maltre-
tirao +lanove njegove porodice. Nakon maltretiranja, on je kao taoca uzeo sada po-
kojnog Rexhepa, naredio mu da legne na zemlju, te poku&ao da ga li&i )ivota pucaju'i 
vatrenim oru)jem u njegovom pravcu, ali je proma&io. Nakon toga se vratio u ku'u, 
oteo je Rexhepovu suprugu Hatixhu (u to vreme staru oko 60 godina) i odveo je do 
seoske prodavnice, gde ju je u prisustvu drugih za sada nepoznatih osoba "zi+ki mal-
tretirao. O&te'ena je oslobo/ena istog dana uz posredovanje njihovog kom&ije MS.

Zahtev za odre&ivanje mere obezbe&enja
Kancelarija STRK je 23. decembra 2020. godine Specijalnom odeljenju Osnovnog 
suda u Pri&tini/Prishtinë podnela zahtev za odre/ivanje pritvora osumnji+enom, 
kao meru obezbe/enja njegovog prisustva sudu, zbog postojanja osnovane sum-
nje da je po+inio napred opisano krivi+no delo, kao i zbog postojanja opasnosti 
od bekstva ako se osumnji+eni bude na&ao na slobodi. Prema tvrdnjama tu)ila&-
tva, osumnji+eni je bio me&tanin sela Belo Polje/Bellopojë. Napustio je Kosovo 
nakon okon+anja oru)anog sukoba i )ivi u Srbiji. On je kriti+nog dana boravio 
u Pe'i/Pejë radi obavljanja odre/enih li+nih poslova. Tu)ila&tvo je bilo mi&ljenja 
da bi boravkom osumnji+enog na slobodi bilo onemogu'eno normalno odvijanje 
krivi+nog postupka.

Sednica saslu"anja po zahtevu za odre&ivanje bezbednosne mere
Postupaju'i po zahtevu Kancelarije STRK, sudija prethodnog postupka na Albina 
Shabani-Rama je 24. decembra 2020. godine odr)ala sednicu saslu&anja koja je 
bila zatvorena za javnost. 

Sudija za prethodni postupak, nakon odr)ane sednice saslu&anja, donela je re&e-
nje kojim je prihva'en zahtev tu)ila&tva za odre/ivanje najstro)ije mere obezbe-
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/ivanja prisustva osumnji+enog sudu, odnosno mere pritvora u trajanju od tri-
deset (30) dana, do 22. januara 2021. godine, zbog postojanja osnovane sumnje 
da je osumnji+eni po+inio krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[5].

Prema navedenom re&enju, Specijalni tu)ilac je u toku sednice saslu&anja u svemu 
ostao pri pismenom zahtevu za odre/ivanje mere bezbednosti. U obra'anju sudu 
u toku sednice, on je dodao da su saslu&ani svedoci identi"kovali osumnji+enog, 
koji je bio njihov kom&ija. Prema navodima tu)ila&tva, njihovi iskazi daju dovoljno 
osnova za pokretanje istrage protiv osumnji+enog, kao i za odre/ivanje najstro)ije 
mere obezbe/ivanja njegovog prisustva sudu radi normalnog odvijanja krivi+nog 
postupka. Tu)ilac je naveo da je proverom preko Agencije za civilnu registraciju 
utvr/eno da osumnji+eni nije registrovan, niti poseduje adresu boravka na Kosovu.

Branilac osumnji+enog, advokat iz Mitrovice/Mirovicë Dejan Vasi', prigovorio je 
navodima specijalnog tu)ioca. Prema tvrdnjama branioca, u konkretnom slu+a-
ju nije ispunjen osnovni uslov za odre/ivanje najstro)ije mere osumnji+enom, a 
to je postojanje osnovane sumnje. Prema advokatu, tu)ila&tvo osnovanu sumnju 
zasniva na iskazima svedoka koji nisu proverljivi. Tako/e, ne postoji osnov da 
osumnji+eni mo)e da uti+e na svedoke, jer tu)ila&tvo u svom zahtevu nije navelo 
imena svedoka na koje se mo)e uticati.

Prema navodima odbrane, osumnji+eni je ro/en na Kosovu, upisan je u knjige 
ro/enih na Kosovu i u svakom slu+aju je dr)avljanin Kosova, bez obzira da li 
poseduje kosovska li+na dokumenta ili ne. Advokat je predlo)io sudu da odbije 
zahtev za odre/ivanje mere i omogu'i osumnji+enom da se brani sa slobode.

Osumnji+eni je podr)ao navode svog branioca. Dodao je da se, u slu+aju da je bilo 
&ta lo&e uradio, ne bi vratio na Kosovo. Objasnio je da je nakon oru)anog sukoba 
jedno vreme )iveo sa roditeljima na Kosovu. Nakon toga se odselio, ali je vrlo +e-
sto dolazio. Prema njegovim navodima, pojedini svedoci tu)ila&tva su verovatno 
svedo+ili protiv njega zato &to je u kon!iktu sa njima od 2003. godine, ali je sa 
porodicom Kadrijaj imao dobre odnose, jer su bili kom&ije.

Re"enje kojim je odre&ena mera pritvora
Sudija za prethodni postupak, nakon sednice saslu&anja i analize spisa predmeta, 
re&enjem od 24. decembra 2020. godine na&la je da je zahtev tu)ila&tva za odre/i-

[5]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ, tako/e predvi/eno i ka-
)njivo +lanom 146 KZRK (br. 06/L-074).
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vanje mere pritvora osnovan. Prema sudiji, postoji osnovana sumnja da u radnja-
ma osumnji+enog ima elemenata krivi+nog dela za koje se on sumnji+i i daljom 
istragom mo)e se utvrditi njegova ume&anost u izvr&enje krivi+nog dela. 

Prema nalazima suda, u konkretnom slu+aju ima elemenata za odre/ivanje osum-
nji+enom najstro)ije mere.

Prema nalazima suda, kada bi se on na&ao na slobodi, mogao bi da se udalji sa Ko-
sova u cilju izbegavanja krivi+ne odgovornosti, jer se sumnji+i za izvr&enje ozbiljnog 
krivi+nog dela. Osumnji+eni od 1999. godine ne )ivi na Kosovu, nije registrovan pri 
Agenciji za civilnu registraciju Kosova, ne poseduje kosovska li+na dokumenta i 
njegovo odsustvo ote)alo bi normalno odvijanje krivi+nog postupka koji je protiv 
njega otvoren. Prema nalazima suda, postoji mogu'nost uticaja na svedoke, jer je 
osumnji+eni sâm pred sudom izjavio da ih dobro poznaje, po&to su iz istog sela. 

Sud je, prilikom razmatranja zahteva tu)ila&tva, uzeo u obzir i zahtev odbrane da 
se osumnji+enom odredi bla)a mera, ali u konkretnom slu+aju, kao i zbog faze u 
kojoj se postupak nalazi, neophodna je mera pritvora u cilju obezbe/ivanja nje-
govog prisustva sudu i uspe&nog odvijanja postupka. 

Prilikom izrade izve&taja, FHPK nije imao uvid u sudsku dokumentaciju o )albe-
nom postupku.

Nalazi FHPK
Pretkrivi+ni postupak protiv osumnji+enog Ba+evi'a pokrenut je pri samom 
kraju izve&tajne godine. FHPK u ovoj fazi krivi+nog postupka nije bio u mogu'-
nosti da se izjasni o dokazima kojima tu)ila&tvo raspola)e, osnovanosti pokre-
tanja postupka, kao i o odre/ivanju mere obezbe/enja prisustva osumnji+enog 
na su/enju.

Na osnovu ograni+nog uvida u sudsku dokumentaciju prethodnog postupka u 
ovom predmetu, FHPK je kao propust uo+io da su i tu)ila&tvo i sud u pojedi-
nim proceduralnim odlukama (re&enje za otvaranje istrage, zahtev za odre/ivanje 
mere pritvora, re&enje za odre/ivanje mere pritvora), prilikom navo/enja pravne 
kvali"kacije krivi+nog dela koje se osumnji+enom stavlja na teret, propustili da 
navedu puni zakonski naziv krivi+nog dela. Oni su u svojim odlukama navodili 
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samo +lan KZRK (+lan 146)[6] za krivi+no delo za koje se Ba+evi' sumnji+i. Ta-
ko/e u pomenutim odlukama, prilikom pravne kvali"kacije krivi+nog dela, obe 
pravosudne institucije pored ovog +lana nisu navele konkretne radnje kojima se 
osumnji+eni tereti, odnosno paragraf +lana kojim su opisane ka)njive radnje koje 
+ine ovo krivi+no delo (npr. nasilje prema )ivotu, mu+enje, uzimanje talaca, na-
pad na dostojanstvo li+nosti), a koje su bli)e opisane paragra"ma ovog +lana.

[6]  Zakonski naziv krivi+nog dela: ratni zlo#ini uz ozbiljno kr&enje zajedni#kog #lana 3 -enev-
skih konvencija.
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!.".1.2. Prvostepena su%enja

1.2.1. Predmet: Tu!ilac protiv Zorana $oki#a 

Pred pretresnim ve'em Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë, 
kojim je predsedavao sudija Arben Hoti[7], u predmetu Tu'ilac protiv Zorana ,oki!a 
u toku 2020. godine izvo/enjem dokaza nastavljen je glavni pretres otvoren 4. de-
cembra 2019. godine.

Pretres je otvoren po optu)nici Kancelarije STRK od 31. maja 2019. godine (KTS.br. 
23/2018). 1oki'u je optu)nicom stavljeno na teret da je u sau+esni&tvu sa nepozatim 
licima izvr&io krivi+na dela: ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[8], ratni zlo#ini 
koji ozbiljno kr&e #lan 3 -enevskih konvencija[9] i ratni zlo#ini koji ozbiljno kr&e zakone 
i obi#aje primenljive u oru'anim sukobima koji nisu me"unarodnog karaktera[10]. 

Glavni pretres do kraja izve&tajnog perioda nije zavr&en. Nastavak glavnog pretresa 
najavljen je za 15. januar 2021. godine, kada se o+ekuje izno&enje zavr&nih argume-
nata i zavr&nih re+i stranaka u postupku.

Dosada"nji tok krivi%nog postupka[11]

Kancelarija STRK je 8. oktobra 2018. godine donela re&enje o otvaranju istrage 
protiv osumnji+enog Zorana 1oki'a u pravcu vi&e krivi+nih dela, a povodom 

[7]  *lanovi pretresnog ve'a, sudije Albina Shabani-Rama i Shadije Gërguri. 
[8]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142 KZ SFRJ, koji je u primeni uredbom UNMIK-a 24/1999 

od 12. decembra 1999. godine. 
[9]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 152, stav 1 KZRK (2012), prema kojem je obavljena kvali"kacija 

krivi+nih dela koja su optu)enom stavljena na teret optu)nicom od 31. maja 2019. godine. 
[10]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 153, stav 1, ta+ke 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.13 i 2.15 i +lana 3 KZRK 

(2012).
[11]  Godi&njim izve&tajem o posmatranim su/enjima za ratne zlo+ine za 2019. godinu predstav-

ljen je deo krivi+nog postupka koji se u ovom predmetu odvijao u toku pomenute godine. 
Ovim izve&tajem 'e ukratko biti predstavljene radnje preduzete u predhodnoj izve&tajnoj 
godini, sa fokusom na procesne radnje preduzete u toku 2020. godine. 
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sumnji da je u naselju Kristal u Pe'i/Pejë, u toku marta i maja meseca 1999. go-
dine, uzeo u+e&'e u izvr&enju vi&e te&kih krivi+nih dela zajedno sa pojedinim 
uniformisanim i naoru)anim licima, kojom prilikom su ubijena 33 civila Alban-
ca. Navedenim re&enjem istraga je pokrenuta i protiv osumnji+enih RB, VI i SS. 
Istraga je otvorena nakon obavljenih istra)nih radnji od strane Uprave za istra)i-
vanje te&kih zlo+ina (UITZ) Kosovske policije (KP) i pribavljanja dokaza.

Kancelarija STRK je Odeljenju za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Pe'i/Pejë 
podnela zahtev za izdavanje naloga za hap&enje lica osumnji+enih za ovaj zlo+in 
protiv kojih je pokrenuta istraga, ali nije bilo mogu'nosti da se oni redovno po-
zovu. Oni se nisu odazivali na redovne pozive nadle)nih institucija. Nakon pro-
vera, pribavljene su informacije da vi&e nisu )iveli na adresama koje je tu)ila&tvo 
posedovalo. 

Postupaju'i po ovom zahtevu tu)ila&tva, Osnovni sud u Pe'i/Pejë je 2. novembra 
2018. godine izdao nalog za hap&enje lica protiv kojih je pomenutim re&enjem tu-
)ila&tva od 8. oktobra 2018. godine pokrenuta istraga. Na osnovu ovog naloga, na 
grani+nom prelazu Jarinje/Jarinë, op&tina Leposavi'/Leposaviq, 1. februara 2019. 
godine u 22:00 +asova slobode je li&en osumnji+eni Zoran 1oki'. U odnosu na 
ostale osumnji+ene istraga je obustavljena zbog njihove nedostupnosti organima 
gonjenja Kosova.

Nakon li&enja slobode osumnji+enog Zorana 1oki'a doneta je odluka o njego-
vom +etrdesetosmo+asovnom (48) zadr)avanju i upu'en je zahtev za odre/ivanje 
mere pritvora, kako bi se obezbedilo njegovo prisustvo sudu i omogu'ilo nesme-
tano odvijanje krivi+nog postupka. 

Sudija prethodnog postupka Odeljenja za te&ka krivi+na dela pri Osnovnom sudu 
u Pe'i/Pejë doneo je 2. februara 2019. godine re&enje kojim je odre/ena mera pri-
tvora osumnji+enom 1oki'u u trajanju od jednog (1) meseca, do 2. marta 2019. 
godine. Ovim re&enjem odbijen je zahtev odbrane za odre/ivanje bla)e mere. Ova 
odluka je potvr/ena u )albenom postupku pred Apelacionim sudom, re&enjem 
od 22. februara 2019. godine. 

Kancelarija STRK podigla je 31. maja 2019. godine optu)nicu protiv 1oki'a. Na-
kon stupanja na snagu novog Zakona o sudovima Kosova[12], optu)nica je pod-

[12]  Novim Zakonom o sudovima, koji je stupio na snagu 2. januara 2019. godine, pri Osnov-
nom sudu u Pri&tini/Prishtinë formirano je Specijalno odeljenje koje je nadle)no za postupa-
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neta novoformiranom Specijalnom odeljenju pri Osnovnom sudu u Pri&tini/Pri-
shtinë na nadle)nost i odlu+ivanje. 

Optu(nica
Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Habibe Salihi) optu)nicu protiv 1oki'a po-
digla je u pravcu vi&e krivi+nih dela: ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[13], 
ratni zlo#ini uz ozbiljno kr&enje #lana 3 -enevskih konvencija i ratni zlo#ini koji 
ozbiljno kr&e zakone i obi#aje primenljive u oru'anim sukobima koji nisu me"una-
rodnog karaktera. 

Optu)eni je ova dela prema optu)nici po+inio tako &to je:
- u toku marta i aprila meseca 1999. godine, u naselju Kristal u Pe'i/Pejë, deluju'i 
u okviru organizovane kriminalne grupe, u sastavu koje su bili uniformisani i 
naoru)ani pripadnici srpske vojske, policije i paravojnih grupa (i dalje nedostu-
pni organima gonjenja Kosova), primenom mera zastra&ivanja, plja+ke, ubistava i 
proterivanja, povredio telesni integritet ili zdravlje neza&ti'enog albanskog civil-
nog stanovni&tva koje nije direktno u+estvovalo u sukobu. Ovom prilikom on je 
ulazio u ku'e civila Albanaca, prinu/ivao ih da sa njihovim porodicama napuste 
grad, nanosio im ogromnu du&evnu patnju, oduzimao novac i vredne predmete, 
te ih "zi+ki i psihi+ki zlostavljao. Iz ku'e sada pokojnog Hilmije Zeqiraj isterao 
je njegovu porodicu i porodice koje su se u to vreme sklanjale u njegovoj ku'i 
(porodica njegovog brata Skendera i porodica Shabana Kaliqani, koje su ranije 
bile prinu/ene da napuste svoje porodi+ne ku'e), te im je naredio da mu preda-
ju novac i vredne predmete poput porodi+nog nakita. U dvori&tu ku'e Hilmije 
Zeqiraj tukao je Shabana Kaliqani, udarao ga po licu, polomio mu zube, a zatim 
je ubio Hilmiju Zeqiraj, dok je od Skendera Zeqiraj oduzeo novac u vrednosti 
od 1.000 DM. Nakon &to je isterao civile iz ku'e, na nekih 70 metara od dvori&ta 
Zeqirijevih, kod kapije Asllana Mule, optu)eni izdvaja iz kolone Skendera Zeqi-
raj, Shabana Kaliqani i Bashkima Berisha, a onda u dvori&tu ku'e Asllana Mula 
puca iz „kala&njikova“ rafalom Skenderu u glavu, a Bashkimu u grudi. Shabanu 
je rekao: „2ta +eka&, be)i!“ Shaban se be)e'i udaljio od mesta doga/aja. Usput je 
sreo Riza Mamaja, kojem su, kada se pribli)io naoru)anoj grupi, pucali u grudi. 
Od zadobijenih povreda odmah je preminuo. Shaban je nastavio prema ku'i svo-
ga oca, odakle je narednog dana oti&ao za Crnu Goru. 

nje po optu)nicama Kancelarije STRK, istra)ivanje i gonjenje te&kih krivi+nih dela: https://
md.rks-gov.net/desk/inc/media/C2466B6D-DD08-4921-8AB4-D2558EDCE384.pdf

[13]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142 KZ SFRJ, koji je u primeni uredbnom UNMIK-a 
24/1999 od 12. decembra 1999. godine. 
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Postupak ocene optu(nice
Sudija Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë Arben Hoti[14] je 
11. jula 2019. godine[15] odr)ao sednicu prvog saslu&anja po optu)nici. Optu)eni 
se nakon +itanja optu)nice izjasnio da je razumeo njene navode, ali da nije kriv 
po optu)bama kojim se tereti. 

Obrana optu)enog, nakon odr)ane sednice saslu&anja, u zakonom predvi/enom 
roku podnela je pismeni zahtev za odbacivanje optu)nice. Prema nalazima od-
brane, optu)nica je manjkava, nije zasnovana na dobro osnovanoj sumnji, nepre-
cizna je i nejasna. 

Re"enje Specijalnog odeljenja po zahtevu i prigovoru odbrane 
Predsednik pretresnog ve'a, nakon dve (2) sednice saslu&anja po optu)nici (odr-
)anih 11. jula i 14. avgusta 2019. godine), 16. septembra 2019. godine doneo je 
re&enje kojim je odbio zahtev odbrane optu)enog za odbacivanje optu)nice i pri-
govor na predlo)ene dokaze kao neosnovane. Prema nalazima suda, na osnovu 
materijalnih dokaza i iskaza svedoka koji se nalaze u spisima predmeta, postoji 
dobro osnovana sumnja da je optu)eni 1oki' po+inio krivi+na dela koja su mu 
optu)nicom stavljena na teret. 

0albeno ve'e Apelacionog suda[16], postupaju'i po )albi optu)enog i njegove od-
brane, donelo je 17. oktobra 2019. godine re&enje kojim je ovu )albu ocenilo neo-
snovanom i potvrdilo je re&enje Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë. Prema nalazima drugostepenog suda, +injeni+no stanje, koje se mo)e 
potvrditi dokazima prilo)enim uz optu)nicu, daje dovoljno razloga za dobro 
osnovanu sumnju da je optu)eni po+inio krivi+na dela za koja se tereti. U kon-
kretnom slu+aju ne postoje okolnosti koje isklju+uju krivi+no gonjenje, a krivi+no 
delo kojim se optu)eni tereti ne zastareva niti podle)e amnestiji ili pomilovanju. 

[14]  Sudija Hoti je predsedavaju'i pretresnog ve'a, koji je u postupku ocene optu)nice delovao 
u svojstvu sudije pojedinca.

[15]  *lan 242, stav 7 ZKPK predvi/a da se sednica prvog saslu&anja po optu)nici, kada se 
optu)eni nalazi u pritvoru, odr)i najdalje u roku od petnaest (15) dana od dostavljanja 
optu)nice sudu.

[16]  Po )albi je odlu+ivalo )albeno ve'e Specijalnog odeljenja Apelacionog suda, kojim je 
predsedavao sudija Kreshnik Radonjiqi i u +ijem su sastavu bile sudije Gordana Vla&kovi' 
i Ferit Osmani. 
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Glavni pretres 
Glavni pretres pred pretresnim ve'em Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u 
Pri&tini/Prishtinë zvani+no je otvoren 4. decembra 2019. godine. Pretresno ve'e 
je u toku 2019. (sa zasedanjima saslu&anja po optu)nici u toku postupka njene 
ocene, odr)anim 11. jula i 14. avgusta 2019. godine), zasedalo jo& 4. i 19. decem-
bra 2019. godine, dakle ukupno +etiri (4) sudska dana.

U delu pretresa, koji je odr)an u toku 2019. godine, pro+itana je optu)nica. Po 
njoj se optu)eni ponovo izjasnio da je istu razumeo, ali da se ne ose'a krivim. 
Izneta su uvodna izlaganja stranaka u postupku. Saslu&ana su tri (3) svedoka tu-
)ila&tva i zapo+eto je saslu&anje jo& jednog svedoka tu)ila&tva. 

Glavni pretres u izve&tajnom periodu nastavljen je 20. januara 2020. godine sa-
slu&anjem svedoka tu)ila&tva, +ije svedo+enje je zapo+elo na zadnjem zasedanju 
pretresnog ve'a odr)anom 19. decembra 2019. godine. 

Pretresno ve'e je u izve&tajnom periodu zasedalo osam (8) sudskih dana.[17] U 
toku glavnog pretresa, pored nastavljanja svedo+enja jednog (1), saslu&ano je jo& 
pet (5) svedoka po predlozima tu)ila&tva. Pred pretresnim ve'em saslu&ana su i 
(3) svedoka po predlogu punomo'nika o&te'enih, kao i dva (2) svedoka koje je 
predlo)ila odbrana optu)enog. Punomo'nik o&te'enih i branilac optu)enog su u 
toku postupka iz razli+itih razloga odustali od saslu&anja pojedinih svedoka koje 
su u toku pretresa predlagali. U izve&tajnom periodu su pred pretresnim ve'em 
izvedeni i materijalni dokazi koje su predlo)ile stranke u postupku, +ime je okon-
+an dokazni postupak. 

Optu)eni 1oki' je u svojoj odbrani koju je izneo pred pretresnim ve'em, kao od-
govor na direktna pitanja svog branioca, advokata iz Mitrovice/Mitrovicë Ljubo-
mira Pantovi'a, govorio i tome kako je i pod kojim okolnostima 1. februara 2019. 
godine li&en slobode na grani+nom prelazu Jarinje/Jarinë. On je naveo da je ro/en 
u Pe'i/Pejë, gde je )iveo do sredine marta 1999. godine, kada je zbog bezbednosne 
situacije sâm oti&ao za Beograd, dok je njegova porodica i dalje ostala u Pe'i/Pejë. 

[17]  Jedno zasedanje zakazano 27. mart 2020. godine odlo)eno je zbog obustave rada suda 
radi spre+avanje &irenja pandemije virusa Covid-19. Naredno zasedanje pretresnog ve'a 
odr)ano je 18. juna 2020. godine. Kako je od zadnjeg zasedanja ve'a (6. mart 2020. godine) 
pro&lo vi&e od tri (3) meseca, shodno +lanu 311 stav 3 ZKPRK pretres je po+eo ispo+etka, 
odnosno uz saglasnost stranaka u postupku na slu)benom zapisniku je konstatovano da su 
ranije preduzete procesne radnje pro+itane i izvedene. 
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Nakon toga, prvi put se vratio u Pe'/Pejë 12. juna iste godine, kako bi svoju majku 
narednog jutra poveo iz grada, dok su njegov otac i sestre ostali u Pe'i/Pejë jo& me-
sec dana. Njegov otac i sestre i danas )ive u severnom delu Mitrovice/Mitrovicë, gde 
je i on )iveo do 2014-2015. godine. Dok je )iveo na Kosovu, radio je pri mnogim 
me/unarodnim i nevladinim organizacijama, kao i pri Ministarstvu za povratak i 
zajednice, te pri Administrativnoj kancelariji na severu. U pomenutim organizaci-
jama i institucijama zapo&ljavao se putem konkursa. Ima saznanja da je prilikom 
pojedinih zapo&ljavanja, a pre prijema, vr&ena provera kakvu je pro&lost kandidat 
imao. Radio je sa kolegama Albancima i nikada nije imao problema. Pre oru)anog 
sukoba, radio je i pri Veri"kacionoj misiji OEBS-a sve do prestanka njenog rada na 
Kosovu 1999. godine. On je objasnio i pod kojim je okolnostima od strane Terito-
rijalne odbrane bio zadu)en oru)jem, kala&njikovim Zastavine proizvodnje („Za-
stava“ iz Kragujevca), negde 1997. godine, kao i sa 120 metaka. Oru)je je nakon 
zadu)enja sakrio na zajedni+koj terasi zgrade u kojoj je )iveo (soliter u Pe'i/Pejë u 
blizni zgrade suda), iza drva za ogrev, koju je koristilo samo nekoliko stanara i gde 
je ina+e njegova porodica dr)ala alat. Nikada nije upotrebio to oru)je i ne zna &ta se 
sa njim dogodilo nakon njegovog odlaska. Za vreme boravka u Beogradu je u toku 
dana uglavnom boravio na fakultetu, u+estvuju'i u mnogim manifestacijama koje 
su u to vreme organizovali sa kolegama. Dok je radio pri pomenutom Ministarstvu, 
kao i pri administrativnoj kancelariji u Mitrovici/Mitrovicë, imao je prilika da se 
kao predstavnik zajednica sretne sa mnogim zvani+nicima – sa Vlorom Çitaku, pa 
i sa Hillary Clinton, sa kojom se i slikao. 

Optu)eni je odgovarao i na unakrsna pitanja tu)ioca, koja su se uglavnom odno-
sila na nepodudarnosti odgovora optu)enog sa iskazima pojedinih svedoka tu)i-
la&tva pred ve'em, kao na primer kada se Veri"kaciona misija OEBS-a povukla 
sa Kosova, do kada je radio u pomenutoj Misiji, te kojeg datuma je u martu 1999. 
godine oti&ao iz Pe'i/Pejë za Beograd. Optu)eni u odgovorima na pomenuta i 
druga pitanja nije bio precizan, mnogih detalja se nije se'ao, pogotovu datuma. 
  
Optu)enom je unakrsna pitanja postavljao i punomo'nik o&te'enih, advokat iz 
Prishtine/Prishtinë Kujtim Kërveshi, koji je suo+avao optu)enog sa mnogim od-
govorima koje je izneo prilikom direktnog ispitivanja, kao i sa njegovim izjavama 
iz ranijih faza postupka u policiji i tu)ila&tvu. Punomo'nik je optu)enog pitao o 
mnogim doga/ajima koji su se za vreme oru)anog sukoba dogodili na podru+ju 
grada Pe'i/Pejë 1998-1999. godine, na koje optu)eni nije odgovorio, jer nije znao 
ili se nije se'ao detalja, pogotovu kada su datumi bili u pitanju. Nije se se'ao ni 
perioda kada su se odigrali pojedini doga/aji u gradu, +ak ni onih koja su se od-
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nosili na poslove kojima se bavio (kao konobar radio je u pojedinim ka"'ima u 
Pe'i/Pejë), poput pitanja kada i gde je radio, ko je bio vlasnik ka"'a, itd. Optu)eni 
nije imao odgovore ni na pitanja o mnogim sugra/anima koji su bili pripadnici 
paramilitarnih organizacija ili koji su u svojstvu paramilitaraca do&li na Kosovo, 
a za koje se sumnja da su po+inili mnoge zlo+ine u gradu. 

Na pitanja punomo'nika o pojedinim nacionalno obojenim komentarima optu-
)enog, a koje je postavio na socijalnim mre)ama u vreme kada je radio pri po-
jedinim me/unarodnim organizacijama, optu)eni je odgovorio da u )ivotu nije 
o+ekivao da 'e imati ovako te&ku situaciju. Izrazio je )aljenje povodom doga/aja 
koji su se odigrali u kriti+nom periodu u Pe'i/Pejë, ali je ponovio da on sa time 
nema ni&ta, niti bi tako ne&to mogao da uradi, bez obzira na neke njegove „ne-
slane &ale“ ili na pojedine slogane „tifoza“ koje je postavio na svojim pro"lima. 
Optu)eni je naveo da oni ne mogu slu)iti kao osnov za ocenu njegove li+nosti, i 
ponovio je da mu je )ao zbog toga &to se dogodilo.  

Deo glavnog pretresa koji se odvijao do sredine marta 2020. godine bio je otvoren 
za javnost. Nastavak pretresa koji se odvijao od po+etka juna meseca 2020. godine 
do kraja 2020. godine bio je otvoren za posmatra+e i medije, ali ne i za publi-
ku, shodno odluci Sudskog saveta Kosova (SSK) od 29. maja 2020. godine, radi 
spre+avanja &irenja pandemije virusa Covid-19. Pretres se odvijao na albanskom 
jeziku, uz prevod na srpski za optu)enog i njegovog branioca, ili uz konsekutivni 
prevod sa srpskog na albanski u fazama pretresa kada su se optu)eni i njegova 
odbrana obra'ali sudu.

U toku 2019. godine optu)nicu je uglavnom zastupala tu)ilac Kancelarije STRK 
Habibe Salihi. U toku pojedinih nastavaka glavnog pretresa zamenjivali su je dr-
)avni tu)ioci Fikrije Krasniqi i Ilir Morina.

Zapa(anja FHPK
1. Pretresno ve'e u predmetu Tu'ilac protiv Zorana ,oki!a, u fazi glavnog pretre-
sa koji se odvijao u izve&tajnom periodu, zasedalo je samo osam (8) sudskih dana, 
u toku kojih je saslu&ano jedanaest (11) svedoka predlo)enih od strane stranaka 
u postupku.

Bez obzira na speci"+nu situaciju u kojoj se nalazilo pravosu/e u izve&tajnoj go-
dini, kao i na +injenicu da se pretres nalazi pri samom kraju, FHPK je prinu/en 
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da se kriti+ki osvrne na predugo trajanje glavnog pretresa[18] u ovom predmetu, 
posebno imaju'i u vidu +injenicu da se optu)eni ve' skoro dve (2) godine nalazi 
u pritvoru. Ovo se mo)e smatrati velikim propustom suda. Odredbe Zakonika o 
krivi+nom postupku, Ustava Kosova, te 0enevska konvencija o ljudskim pravima 
i slobodama, kao i mnogi drugi me/unarodni propisi izri+ito predvi/aju da se 
glavni pretres, kao i ceo postupak prema pritvorenicima sprovodi bez odlaganja. 

FHPK smatra da prezumpcija nevinosti mora dominirati tokom celog postupka i 
da pravosudni organi, uprkos osnovanoj proceni da se prisustvo osumnji+enog ili 
optu)enog ne mo)e u potpunosti garantovati na drugi na+in sem merom pritvo-
ra, moraju uvek imati u vidu da pritvor mora trajati &to kra'e, jer niko nije kriv 
dok se ne doka)e krivim pravnosna)nom presudom. Pravosudni organi se mo-
raju zalagati da uskra'ivanje slobode u ovakvim slu+ajevima traje &to je mogu'e 
kra'e, a to je mogu'e ako se pove'a ekspeditivnost suda.

2. Pretresno ve'e se u toku glavnog pretresa pridr)avalo zakonom predvi/enih 
odredbi o rukovo/enju glavnim pretresom. Stranke u postupku su imale mogu'-
nosti da se koriste zakonom predvi/enim pravima u podno&enju predloga za izvo-
/enje dokaza, te u suo+avanju sa dokazima i prigovorima (po kojima je pretresno 
ve'e donosilo obrazlo)ene odluke) i postavljanju pitanja. 

FHPK )eli da pozdravi prisustvo punomo'nika o&te'ene strane u predmetu, jer 
je on svojim anga)ovanjem, predlozima, pitanjima, prigovorima, kao i dobro ra-
zra/enom strategijom umnogome doprineo rasvetljavanju mnogih okolnosti ovog 
slu+aja.
 
FHPK je u godi&njim izve&tajima iz prethodnih godina u vi&e navrata u svojim 
preporukama potencirao da obavezno anga)ovanje punomo'nika o&te'enih tre-
ba da bude uobi+ajena praksa u predmetima po optu)bama za ratne zlo+ine. Oni 
bi trebalo da budu anga)ovani i po slu)benoj du)nosti. Predmeti za ratne zlo+ine 
su veoma osetljivi i traumati+ni, a )rtve su bile izlo)ene velikim "zi+kim i psihi+-
kim patnjama sa velikim i uglavnom nenadoknadivim posledicama. Tako/e, radi 
se o krivi+nim postupcima koji se u ve'ini slu+ajeva vode decenijama nakon do-

[18]  *lan 314, stav 1, ta+ka 1.2 ZKPK predvi/a: „Ako se glavni pretres vodi pred pretresnim 
ve'em, glavni pretres mora da bude zavr&en u roku od sto dvadeset (120) dana, izuzev ako 
pretresno ve'e ne donese obrazlo)enu odluku da produ)i trajanja glavnog pretresa iz stava 
2 ovog +lana“ (veliki broj svedoka, du)ina trajanja svedo+enja pojedinih svedoka, veliki 
broj dokaznih predmeta, te sigurnost pretresa zahtevaju produ)etak). 
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ga/aja. I )rtvama i njihovim porodicama potrebna je maksimalna stru+na pomo' 
da ostvare pravdu i svoja prava. 

1.2.2. Predmet: Tu!ilac protiv Nenada Arsi#a 

Pretresno ve'e Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë (kojim 
je predsedavala sudija Albina Shabani-Rama[19]), u predmetu Tu'ilac protiv Ne-
nada Arsi!a, 24. decembra 2020. godine objavilo je presudu kojom je optu)enog 
Arsi'a oglasilo krivim za izvr&enje krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog sta-
novni&tva[20] po dvema ta+kama. Optu)enom je izre+ena kazna zatvora u trajanju 
od &est (6) godina. 
 
Prvostepena presuda je objavljena nakon odr)anog glavnog pretresa, otvorenog 
po optu)nici Kancelarije STRK (KTS.br. 01/2016) od 6. decembra 2019. godine.

Optu)eni se za vreme odvijanja glavnog pretresa nalazio u pritvoru koji mu je 
odre/en od momenta li&enja slobode, 22. oktobra 2019. godine. Presudom mu je 
mera pritvora produ)ena do pravnosna)nosti presude[21]. 
 
Glavni pretres, koji se u toku 2020. godine vodio protiv optu)enog, bio je otvoren 
za posmatra+e i medije, ali ne i za publiku zbog spre+avanja &irenja Covid-19 
pandemije.
 
Tok krivi%nog postupka
Slu)beno, krivi+ni postupak protiv optu)enog Arsi'a pokrenut je krivi+nom pri-
javom koju su +lanovi porodice Shala iz Pri&tine/Prishtinë podneli 2015. godine 
policiji EULEX-a[22]. Prema prijavi, porodica Shala je 21. maja 1999. godine bila 

[19]  *lanovi pretresnog ve'a, sudije Shadije Gërguri i Arben Hoti.
[20]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ, tako/e ka)njivo kao 

ratni zlo#in te&kog kr&enja 0enevskih konvencija iz +lana 144, stav 2, ta+ka 2.2, 2.3, u vezi 
sa ta+kom 1, podta+ka 1.2, u vezi sa +lanom 31 KZRK (2019). 

[21]  *lan 367, stav 2 ZKPK predvi/a: „Ako sudija pojedinac ili pretresno ve'e izrekne kaznu 
zatvora od pet (5) ili vi&e godina, optu)enom se odre/uje pritvor, ako se nije nalazio u 
pritvoru, ili se isti produ)ava do pravnosna)nosti presude.“

[22]  Me/unarodni tu)ioci Misije EULEX-a pri Kancelariji STRK nakon su)enja mandata od 
15. juna 2014. godine nisu mogli da donose nova re&enja o otvaranju istraga (sem u izuzet-
nim slu+ajevima), te je predmet ustupljen doma'im tu)iocima Kancelarije STRK. 
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izlo)ena maltretiranju i plja+kanju od strane pripadnika srpskih policijskih snaga, 
me/u kojima je bio i tada rezervni policajac Nenad Arsi'. 

Kancelarija STRK, postupaju'i po krivi+noj prijavi, ovlastila je Jedinicu za istra)i-
vanje ratnih zlo+ina (JIRZ) Policije Kosova (PK) da istra)i tvrdnje +lanova poro-
dice Shala. JIRZ je 5. septembra 2019. godine tu)ila&tvu podneo krivi+nu prijavu 
protiv tada osumnji+enog Arsi'a zbog postojanja osnovane sumnje da je po+inio 
krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. 

Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Drita Hajdari) je 22. oktobra 2019. godine 
donela re&enje o pokretanju istrage protiv osumnji+enog Nenada Arsi'a, zbog po-
stojanja osnovane sumnje da je za vreme oru)anog sukoba na Kosovu, 21. maja 
1999. godine, u naselju Em&ir/Emshir u Pri&tini/Prishtinë, na porodi+nom imanju 
porodice Shala, u sau+esni&tvu sa trojicom neidenti"kovanih pripadnika srpske po-
licije, tukao i zlostavljao bra'u Shala, Skendera i Jakupa, kao i da je u+estvovao u 
premeta+ini porodi+nih ku'a bra'e Jakupa, Skendera, Isaka i Envera Shala, kojom 
prilikom je protivpravno oduzeo znatnu koli+inu novca i drugih vrednih predmeta. 

Tu)iteljka je radnje osumnji+enog kvali"kovala kao ratni zlo#in protiv civilnog sta-
novni&tva, tako/e ka)njiv kao ratni zlo#in uz ozbiljno kr&enje -enevskih konvenci-
ja, po+injen u saizvr&ila&tvu. 

Odre&ivanje mere pritvora 
Osumnji+eni je li&en slobode 22. oktobra 2019. godine prilikom prelaska grani+nog 
prelaza na Merdaru i odre/ena mu je mera policijskog zadr)avanja u trajanju od 
+etrdeset osam (48) +asova. Istog dana, Kancelarija STRK je Specijalnom odeljenju 
Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë podnela obrazlo)eni zahtev za odre/ivanje naj-
stro)ije mere obezbe/ivanja prisustva osumnji+enog sudu, odnosno mere pritvora. 

Sudija prethodnog postupka Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Pri-
shtinë Valon Kurtaj, nakon odr)ane sednice saslu&anja 23. oktobra 2019. godine, 
doneo je re&enje kojim je osumnji+enom odre/ena mera jednomese+nog pritvo-
ra. Ova je mera potvr/ena odlukama )albenog ve'a[23] Specijalnog odeljenja Ape-
lacionog suda od 30. oktobra 2019. godine i 1. novembra 2019. godine. 0albe 
branilaca osumnji+enog na ova re&enja ocenjene su kao neosnovane[24]. 

[23]  0albeno ve'e Apelacionog suda, sudije Specijalnog odeljenja Kreshnik Radonjiqi, Vaton 
Durguti i Burim Ademi.

[24]  Branioci optu)enog su podneli odvojene )albe na odluku suda o pritvoru. Mera pritvora 
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Optu(nica
Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Drita Hajdari), nakon okon+ane istrage, po-
digla je 6. decembra 2019. godine optu)nicu protiv Nenada Arsi'a. 

Optu)eni se tereti da je za vreme oru)anog sukoba na Kosovu, u svojstvu pripadni-
ka rezervnog sastava srpske policije i u sau+esni&tvu sa drugim neidenti"kovanim 
pripadnicima policije, te&ko povredio pravila me/unarodnog humanitarnog prava, 
tako &to je u Pri&tini/Prishtinë, naselje Em&ir/Emshir, 21. maja 1999. godine oko 8:00 
+asova, policijskim vozilom do&ao na imanje porodice Shala. On je tom prilikom:
 
- tra)io od bra'e Skendera i Jakupa da njihove ku'e napuste izbeglice iz drugih zona 
kon!ikta, koje su na&le privremeno uto+i&te kod porodice Shala. Kada su u ku'ama 
ostala samo bra'a Shala, optu)eni je, u nameri da povredi njihov telesni integritet 
i "zi+ko i mentalno zdravlje, udarao po telu Jakupa i Skendera Shalu komadima 
drveta i drvenim &tapovima, nanose'i im tako veliku patnju i te&ke telesne povrede. 
Bra'u je za vreme batinanja vre/ao i psovao. O&te'enog Jakupa, koji je zbog batina-
nja bio u lo&em zdravstvenom stanju, prinudio je da konzumira alkohol i peva srp-
sku pesmu „Ko to ka)e, ko to la)e, Srbija je mala“. Bra'a Shala i danas ose'aju po-
sledice maltretiranja. Sve ovo je poslu)ilo kao osnov tu)ila&tvu da optu)enog optu)i 
da je u saizvr&ila&tvu po+inio krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva: 
 
- da je istog dana u istom svojstvu, prilikom akcije protiv civilnog stanovni&tva al-
banske nacionalnosti, svesno u+estvovao u masovnom uni&tavanju i nezakonitom 
prisvajanju imovine porodice Shala, koje se ne mo)e opravdati vojnim potrebama. 
U potrazi sa novcem i predmetima od vrednosti, u+estvovao je u pretresu ku'a 
porodice Shala, kojom prilikom su o&tetili name&taj i druge vredne predmete, kao i 
demolirali pomo'ne objekte. Tokom pretresa farme – vlasni&tva Jakupa Shale, pri-
svojili su 3.200 litara na%e nato+ene u burad, sto dvadeset hiljada (120.000) DM 
koje je sakrio Sahit Shala, kao i osamdeset hiljada (80.000) DM sakrivenih u koko&i-
njcu koji se nalazio u dvori&tu ku'e o&te'enog Isaka Shale. Iz gara)a i dvori&ta poro-
dice Shala kriti+nog dana prisvojeni su: vozilo Renault Espase, jedan motokultivator 
i jedan traktor, vlasni&tvo Jakupa Shale; motorno vozilo Volkswagen Jetta, vlasni&tvo 
Envera Shale; motorno vozilo Opel Vectra, vlasni&tvo Hakifa Bajrami; motorno vo-
zilo Jugo Corral 55, vlasni&tvo Vahida Halili i motorno vozilo Mercedes MB 100, vla-
sni&tvo Skendera Shale. Optu)nicom su radnje optu)enog kvali"kovane kao ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, po+injene u sau+esni&tvu sa nepoznatim licima.

optu)enom je i u toku 2020. godine redovno produ)avana od strane sudova. 
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Postupak ocene optu(nice
Predsednica pretresnog ve'a Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë, Albina Shabani-Rama, 24. decembra 2019. godine odr)ala je sednicu 
prvog saslu&anja u prisustvu okrivljenog i ostalih stranaka u postupku. 

U toku sednice, pro+itana je optu)nica po kojoj se optu)eni izjasnio da je istu razu-
meo, ali da nije kriv ni po jednoj njenoj ta+ki. Optu)eni i njegov branilac su u toku 
sednice upoznati o pravu podno&enja zahteva za odbacivanje optu)nice i prigovora 
na dokaze prilo)ene uz optu)nicu, u &to kra'em roku, a najkasnije do 30 dana, po 
kojima 'e sud, nakon pribavljanja odgovora nadle)nog tu)ioca na iste, odlu+ivati 
van zasedanja. 

Zahtev za odbacivanje optu(nice
Odbrana optu)enog, koja se sastojala od advokata iz Mitrovice/Mitrovicë Dejana 
Vasi'a, 20. januara 2020. godine podnela je sudu zahtev za odbacivanje optu)nice, 
po&to je ona, prema odbrani, podr)ana uglavnom iskazima svedoka koji se mogu 
dovesti u pitanje. Naime, oni su kao o&te'eni odmah nakon kriti+nog doga/aja 
znali ko je u+estvovao u njihovom batinanju i plja+kanju, ali su slu+aj prijavili tek 
nakon petnaest (15) godina. Odbrana je tako/e istakla da tu)ila&tvo nema dokaza 
ni povodom optu)bi za uni&tavanje imovine i prisvajanje na%e, ve'eg broja vozila 
i gotovog novca. Na kraju, ni jedan svedok nije potvrdio da je kriti+nog dana vi-
deo optu)enog da to +ini.

Odgovor tu(ioca po zahtevu
Pismenim odgovorom na zahtev za odbacivanje optu)nice i prigovor na dokaze, 
Kancelarija STRK je osporila navode odbrane. U odgovoru je pored ostalog nave-
deno da „tu)ila&tvo ima dovoljno dokaza koji potvr/uju dobro osnovanu sumnju 
da je okrivljeni po+inio krivi+na dela kojim se tereti, na na+in kako je opisano u 
dispozitivu optu)nice. Dokazi koje je tu)ila&tvo prilo)ilo uz optu)nicu, izjave o&te-
'enih i svedoka potvr/uju osnovanu sumnju. Razlog za&to je slu+aj prijavljen nakon 
petnaest (15) godina je obja&njen – o&te'eni nisu imali potpune li+ne podatke op-
tu)enog, a kada su ih pribavili podneli su krivi+nu prijavu. Ratni zlo+ini ne zasta-
revaju, te protek vremena ne predstavlja smetnju za podno&enje krivi+ne prijave“. 

Re"enje o odbijanju zahteva  
Re&enjem suda od 3. februara 2020. godine odbijen je zahtev branioca optu)enog 
za odbacivanje optu)nice i prigovor na dokaze. Prema nalazima predsednice pre-
tresnog ve'a, radnje optu)enog daju dovoljno osnova za sumnju da je on po+inio 
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krivi+no delo za koje se optu)nicom tereti. Dokazi prilo)eni uz optu)nicu pribav-
ljeni su na zakonom predvi/en na+in. Oni 'e u toku glavnog pretresa biti razma-
trani, analizirani i ocenjeni, a na osnovu +injeni+nog stanja koje 'e se utvrditi u 
toku glavnog pretresa bi'e odlu+eno u predmetu. 

'alba branioca na re"enje
Branilac optu)enog je )albom osporavao re&enje Specijalnog odeljenja Osnovnog 
suda u Pri&tini/Prishtinë od po+etka februara meseca zbog, prema njegovom mi-
&ljenju, pogre&no utvr/enog +injeni+nog stanja. 

Prema )albenim navodima, +injeni+no stanje u predmetu ne daje osnova ni za 
pokretanje istrage, da se ne govori o podizanju optu)nice. Optu)nica tu)ila&tva 
nije podr)ana dokazima. Zato je advokat predlo)io Apelacionom sudu da usvoji 
)albu odbrane kao osnovanu i izmeni )albeno re&enje, ili da predmet vrati pr-
vostepenom sudu na ponovno odlu+ivanje.

Apelaciono tu)ila&tvo je svojim podneskom od 19. februara 2020. godine pred-
lo)ilo da se )alba branioca optu)enog odbije kao neosnovana, a o)albeno re&enje 
potvrdi. 

Re"enje Apelacionog suda po (albi
0albeno ve'e Specijalnog odeljenja Apelacionog suda kojim je predsedavao sudi-
ja Vaton Durguti[25], nakon odr)ane sednice 27. februara 2019. godine, donelo je 
re&enje kojom je )albu branioca odbilo kao neosnovanu. Prema nalazima suda, 
)albeni navodi su neosnovani. Prvostepeni sud je o)albenim re&enjem odgovorio 
na tvrdnje odbrane precizirane u )albi, konstatuju'i da je optu)nica Kancelarije 
STRK podr)ana prihvatljivim dokazima koji potvr/uju osnovanu sumnju da je 
optu)eni po+inio krivi+no delo kojim se tereti. Apelacioni sud je konstatovao da 
je prvostepeni sud pravilno postupio kada je zahtev odbrane za odbacivanje op-
tu)nice i prigovor na dokaze odbio kao neosnovan, jer nisu bili ispunjeni uslovi 
za odbacivanje optu)nice i progla&avanje svih dokaza ili pojedina+nog dokaza 
neprihvatljivim. 

Glavni pretres
Nakon zakonom predvi/enog postupka ocene optu)nice, dana 22. juna 2020. 
godine pred pretresnim ve'em Specijalnog odeljenja Osnovnog sudu u Pri&tini/

[25]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Gordana Vaskovi' i Ferit Osmani.
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Prishtinë koje je donelo presudu, a kojim je predsedavala sudija Albina Shaba-
ni-Rama, otvoren je glavni pretres. 

Prvog dana glavnog pretresa optu)eni je shodno zakonskim obavezama upoznat 
sa njegovim pravima kao optu)enog, kao i prednostima i nedostacima priznanja 
krivice. Optu)eni je ponovio da nije kriv po optu)bama kojima se tereti. 

Uvodna izlaganja stranaka u postupku
Dr)avna tu)iteljka Hajdari je u okviru uvodnog izlaganja izme/u ostalog navela 
da se optu)nica odnosi na doga/aj koji se odigrao za vreme oru)anog sukoba 
na Kosovu, u toku kojeg su se dogodili mnogi te&ki zlo+ini u kojima su )rtve bili 
uglavnom civili, lica za&ti'ena zakonima koji su u tom periodu bili na snazi i koji 
su sakcionisani i me/unarodnim krivi+nim pravom. U konkretnom slu+aju, 21. 
maja 1999. godine jedna grupa srpskih policijskih snaga, me/u kojima je bio i op-
tu)eni Arsi', do&la je na imanje porodice Shala gde je pored bra'e Shala boravio 
i odre/eni broj izbeglica. Nakon &to su izbeglice bile prinu/ene da napuste poro-
di+no imanje, po+ele su patnje porodice Shala. Zajedno sa drugim pripadnicima 
srpskih snaga, optu)eni je na brutalan na+in tukao bra'u Shala, tra)e'i od njih 
novac. Tokom pretresa porodi+nih ku'a uni&tili su name&taj. Tako/e su pretresli 
farmu Skendera Shala i tom prilikom su prona&li i prisvojili sakriveni novac u 
iznosu od sto dvadeset hiljada (120.000) nema+kih maraka koji je pripadao Sa-
hitu Shala, ocu o&te'enih, kao i osamdeset hiljada (80.000) DM koje su pripadale 
njihovom bratu Isaku Shala. Kriti+nog dana je optu)eni, zajedno sa policijskim 
snagama, prisvojio i vozila o&te'enih, kao i njihovih prijatelja, koja su se nalazila 
u dvori&tima bra'e Shala. 

Bra'a Shala su kriti+nog dana prepoznali optu)enog – znali su da je osoba koja ih 
je tukla i maltretirala iz *aglavice/Çaglavicë, da je radio kod osobe koja se zove 
0iva i koji se bavi poljoprivredom, a kojeg su oni poznavali. O&te'eni su planirali 
da slu+aj prijave odmah nakon oru)anog sukoba nadle)nim organima, ali nisu 
imali njegove li+ne podatke – samo njegovo ime. Kada su prikupili potrebne po-
datke, podneli su krivi+nu prijavu tu)ila&tvu. 

U nastavku, tu)iteljka je dodala da 'e sve &to je rekla u uvodnoj re+i, o&te'eni i 
svedoci potvrditi svojim iskazima pred pretresnim ve'em. Situacija na imanju 
porodice Shala nakon posete policije, kao i stanje u kojem su se nalazila bra'a 
Jakup i Skender Shala, snimljeno je kamerom narednog dana od strane sina jed-
nog od o&te'enih. U toku istra)nog postupka optu)eni je identi"kovan od strane 
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o&te'enih putem foto-albuma. Tu)ila&tvo nema dilemu da je optu)eni Arsi' kri-
ti+nog dana sa pripadnicima srpske policije bio na imanju porodice Shala. On ih 
je poznavao i bio je upu'en u njihovo dobro materijalno stanje, znao je da su bili 
bogata porodica i po+inio je ono &to je opisano u optu)nici. Na osnovu prilo)enih 
dokaza, posebno saslu&anja o&te'enih, svedoka, kao i izvo/enja predlo)enih ma-
terijalnih dokaza, smatra da 'e se u potpunosti potvrditi krivi+na dela navedena 
u optu)nici. 

O&te'eni Jakup, Skender, Isak i Enver Shala su podr)ali navode tu)ila&tva i dodali 
su da ostaju pri svojim izjavama koje su dali u prethodnom postupku.

Branilac optu)enog, advokat Vasi' je u svom uvodnom izlaganju naveo da je na 
osnovu razgovora koje je imao tokom pripreme predmeta sa optu)enim, +lano-
vima njegove porodice, te prijateljima koji ih poznaju, ube/en da je porodica 
Shala po&tovana i po&tena. U svom istra)ivanju je tako/e do&ao do saznanja da 
optu)eni Arsi' nije po+inio zlo+in koji je predmet optu)nice. U toku glavnog pre-
tresa predlo)i'e nekoliko svedoka koji 'e potvrditi njegove navode da optu)eni 
kriti+nog dana nije bio na imanju porodice Shala, niti je po+inio dela kojim se 
tereti. Svedoci koje planira da pozove )ive u Srbiji. Ako sud prihvati ovaj predlog 
odbrane, zbog ote)anosti pravne saradnje sa Srbijom, odbrana 'e organizovati 
prisustvo svedoka na sudu. Pomenute svedoke nije predlo)io ranije, zbog pozna-
tih razloga – naime sud nije funkcionisao nekoliko meseci. Branilac je ponovio i 
ranije predlo)eni zahtev sudu da obavi suo+avanje majke optu)enog sa o&te'enim 
Jakupom Shala na okolnost susreta o&te'enog i majke optu)enog nakon oru)anog 
sukoba, koje je i oste'eni u svojoj izjavi pomenuo. 

Optu)eni je prihvatio i podr)ao uvodnu re+ svog branioca. 

Tu)iteljka Hajdari je prigovarala suo+avanju predlo)enom od strane branioca op-
tu)enog, koje bi bilo obavljeno pre saslu&anja o&te'enih i svedoka predlo)enih 
optu)nicom.

Glavni pretres je nastavljen izvo/enjem dokaza i saslu&anjem svedoka.  
 
Pretresno ve'e je u toku pretresa zasedalo jedanaest (11) sudskih dana. Pred pre-
tresnim ve'em saslu&ano je devet (9) svedoka predlo)enih od strane tu)ila&tva i 
tri (3) svedoka po predlogu optu)enog i njegove odbrane. Izvedeni su materijalni 
dokazi predlo)eni od strane stranaka u postupku. 
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Optu)eni je svedo+io pred pretresnim ve'em. Odgovaraju'i na pitanja svog bra-
nioca, on je osporavao da je kriti+nog dana bio u ku'i o&te'enih i da ih je tukao. 
On je kriti+nog dana, 21. maja 1999. godine, u svojstvu rezerviste bio u no'noj 
smeni pri obezbe/enju objekta biv&eg Izvr&nog ve'a u Pri&tini/Prishtinë. Nakon 
posla, on i majka su autobusom ne&to pre 09:00 +asova ujutru otputovali kod 
sestre na verski praznik (slavu) u Vrnja+koj banji, gde je ostao do 23. maja 1999. 
godine. Na predlog svog branica, optu)eni se na kraju svog svedo+enja obratio 
o&te'enima Jakupu i Skenderu Shala re+ima: „Nisam bio u ku'i ni jednog od Vas, 
zaklinjem se Bogom – ja nisam bio, nisam Vas tukao, niti sam bio tamo, u tom 
periodu nisam imao trideset i pet (35) godina.“ 

Na pitanje tu)ioca, optu)eni je potvrdio da je za vreme oru)anog sukoba na Ko-
sovu bio mobilisan, i to od 1. oktobra 1998. godine do 14. juna 1999. godine, u 
svojstvu rezerviste pri policijskoj stanici u Pri&tini/Prishtinë. Pre mobilizacije ra-
dio je u Elektroprivredi Kosava. On je potvrdio da je poznavao Jakupa Shala pre 
oru)anog sukoba, kao i da se njim sreo 2005. ili 2006. godine, ali nije poznavao 
ostale +lanove porodice. Dodao je da nije pravio razliku izme/u bra'e Skendera 
i Jakupa. Na Kosovu je )iveo do 2011. godine, kada se odselio za Ni& zbog boljeg 
posla, jer je na Kosovu imao malu platu. 

Optu)eni nije mogao da odgovori na pitanje za&to su bra'a Shala ba& njega optu-
)ili, niti za&to su to uradili nakon sedamnaest (17) godina. Dodao je da, ako nisu 
imali njegove li+ne podatke, to je onda mogla da pribavi policija, imaju'i u vidu 
da su znali gde )ivi. Optu)eni je tako/e dodao da je i nakon 2011. godine redovno 
dolazio na Kosovo. Optu)eni je na pitanja o&te'enih ostao pri svojim izjavama 
da kriti+nog dana nije bio na njihovom imanju, niti je u+estvovao u batinanju 
dvojice bra'e. 

Izmena optu(nice
Nakon izvedenih dokaza, dr)avna tu)iteljka je 1. decembra 2020. godine dosta-
vila sudu izmenjeni dispozitiv optu)nice. Izmena se uglavnom odnosi na pravnu 
kvali"kaciju krivi+nog dela kojim se optu)eni tereti. Optu)enom je stavljeno na 
teret da je u saizvr&ila&tvu po+inio jedno krivi+no delo po dvema ta+kama – ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva iz +lana 142, u vezi sa +lanom 22 KK SFRJ, tre-
nutno ka)njiv kao ratni zlo#in zbog te&kih povreda -enevskih konvencija iz +lana 
144, stav 2, ta+ke 2.2, 2.3, 2.4 u vezi sa stavom 1, ta+ka 1.1, u vezi sa +lanom 31 
KZRK. Opis krivi+nog dela koje se optu)enom stavlja na teret ostao je isti. Optu-
)eni se i po izmenjenoj optu)nici izjasnio da nije kriv. 
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Zavr"ne re%i stranaka u postupku
Tu)iteljka Hajdari je u zavr&noj re+i pored ostalog navela da je predmet razma-
tranja suda doga/aj koji se odigrao za vreme oru)anog sukoba na Kosovu. Op-
tu)eni je za vreme pomenutog oru)anog sukoba bio u sastavu rezervnih jedinica 
Ministarstva unutra&njih poslova Srbije. U tom svojstvu, zajedno sa jo& trideset 
(30) rezervista srpskih policijskih snaga, 21. maja 1999. godine u+estvovao je u 
policijskoj akciji u naselju „Em&ir/Emshir“ u Pri&tini/Prishtinë. 

O&te'eni su o doga/aju koji su pre)iveli izneli &okantna svedo+enja. Optu)eni je 
zajedno sa drugim policajcima brutalno pretukao Jakupa i Skendera razli+itim 
tvrdim predmetima, udaraju'i ih po glavi i telu. Fizi+ko nasilje je kod o&te'enih 
izazvalo bolove i velike patnje, od kojih se Jakup onesvestio. Optu)eni i policija su 
na imanju porodice Shala ostali pomenutog dana od 08:00 +asova ujutro do 16:00 
+asova po podne. Za to veme o&te'eni su bili podvrgnuti nehumanom tretmanu, 
"zi+koj i psihi+koj torturi, uklju+uju'i i psovke i uvrede. O&te'enom Jakupu, dok 
se nalazio u takvom stanju, na silu su stavili !a&u rakije u usta i prinudili ga da 
pije i peva srpsku pesmu „Ko to la)e ko to la)e, Srbija je mala”. Dok su optu)eni i 
policajci boravili na imanju o&te'enih, pretresli su i demolirali njihove ku'e i far-
mu, tra)e'i novac i vredne predmete. Tom prilikom su prona&li i prisvojili novac 
u iznosu od dvesta hiljada (200.000) nema+kih maraka, kao i tri hiljade i dvesta 
(3.200) litara na%e. Optu)eni i drugi policajci su prisvojili njihova vozila i vozila 
njihovih prijatelja koja su bila parkirana u dvori&tu. 

O radnjama optu)enog i grupe policajaca u toku glavnog pretresa svedo+ili i su 
svedoci, odnosno kom&ije o&te'enih. Oni su u toku pretresa povrdili da je policija 
kriti+nog dana bila u njihovom naselju, da je pretresala njihove ku'e, kao i ku'e 
porodice Shala. Potvrdili su da su Jakup i Skender toga dana imali povrede po telu 
i da su bili u te&kom stanju. 

Povrede koje su zadobili o&te'eni i stanje u kojem su bile ku'e porodice Shala sni-
mio je kamerom sin o&te'enog Skendera. Snimak na CD-u izveden je kao dokaz 
u toku dokaznog postupka. Na snimku se vide povrede koje su o&te'eni zadobili.

Tu)ila&tvo nalazi da je dokazima izvedenim u toku postupka na siguran na+in 
utvr/eno da je optu)eni u saizvr&ila&tvu sa policajcima, koji su kriti+nog dana bili 
sa njim, po+inio krivi+no delo opisano u optu)nici; da je bra'u Jakupa i Skendera 
Shala maltretirao i tretirao na nehuman na+in, psovao ih i naneo im te&ke telesne 
povrede od kojih i danas ose'aju posledice; kao i da je prisvojio novac u napred 
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pomenutom iznosu i vredne predmete, ostavljaju'i iza sebe demolirane ku'e bra'e 
Shala. Prema tu)ila&tvu, utvr/eno je da masovno uni&tavanje i protivpravno prisva-
janje nisu bili opravdani vojnim potrebama. Nakon pomenutog doga/aja, bra'a Ja-
kup i Skender su ostali u svojim ku'ama, a do okon+anja oru)anog sukoba nije bilo 
drugih pretresa. Prema tu)ila&tvu, jedini logi+an zaklju+ak je da su novac, vozila i 
ostali predmeti prisvojeni u policijskoj akciji od 21. maja 1999. godine. 

Nakon okon+anja oru)anog sukoba, o&te'eni su poku&avali da pribave li+ne po-
datke optu)enog kako bi slu+aj prijavili nadle)nim organima. Dugo vremena im 
to nije polazilo za rukom, sve do 2015. godine, kada su podneli krivi+nu prija-
vu Kancelariji STRK. Otvorena je istraga, obavljena je identi3acija optu)enog, a 
o&te'eni su u toku istrage i na glavnom pretresu potvrdili da je kriti+nog dana na 
njihovom imanju bio optu)eni sa drugim policajcima. 

Tu)ila&tvo se u zavr&noj re+i osvrnulo i na stategiju odbrane, odnosno da optu)e-
ni Arsi' nije po+inilac dela za koje se tereti, jer alibi potvr/uje da je on kriti+nog 
dana bio kod svoje sestre u Vrnja+koj Banji. Prema oceni tu)ila&tva, alibi optu-
)enog je neprihvatljiv. On je nakon pomenute akcije mogao da ode do Vrnja+ke 
Banje, za &ta mu je trebalo dva do tri sata vo)nje. 
 
Na osnovu izvedenih dokaza proizilazi da je optu)eni po+inio krivi+no delo ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. Iz navedenih razloga tu)iteljka je predlo)ila 
sudu da optu)enog oglasi krivim i kazni po zakonu, kao i da ga obave)e da o&te-
'enima nadoknadi pri+injenu &tetu. 
 
Branilac optu)enog, advokat Vasi', nakon citiranja navoda optu)nice istakao je 
u svojoj zavr&noj re+i da nisu dokazani navodi optu)nice o tome da su o&te'eni 
kriti+nog dana "zi+ki zlostavljani, da je bio ugro)en njihov telesni intergritet, da 
je optu)eni u+estvovao u uni&tavanju njihove imovine, plja+kanju i prisvajanju 
njihovog novca u iznosu od preko dvesta hiljada (200.000) DM, kao i u oduzi-
manju vozila. 

Prema navodima branioca, iskazi o&te'enih izneti pred sudom su kontradiktor-
ni, sa krajnjim nesaglasnostima. O&te'eni su i u razli+itim fazama krivi+nog po-
stupka dali razli+ite iskaze. Jedino &to je prema odbrani nesporno u konkretnom 
slu+aju je da su o&te'eni kriti+nog dana pretu+eni. Ko god je to uradio mora da 
snosi odgovornost. 



253SU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAKSU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAK

Branilac je prigovarao oceni povreda i vrste trauma koje su o&te'eni zadobili ili im 
bili podvrgnuti. O&te'eni o povredama ne poseduju medicinsku dokumentaciju 
na osnovu kojih bi se moglo obaviti stru+no ve&ta+enje i utvrditi vrsta povreda 
koje su o&te'eni zadobili. Isto se odnosi i na njihove psihi+ke traume – intenzitet 
patnji o&te'enih nije utvr/en od strane stru+nog lica, po&to ovakvu ocenu mo)e 
da dâ samo ve&tak neuropsihijatar. 

Prema braniocu, u toku pretresa niko od o&te'enih i svedoka nije potvrdio da je 
kriti+nog dana optu)eni ne&to prisvojio, konkretno – ukrao. Istini za volju, o&te-
'eni Skender je rekao da je uzeo nekoliko jaja, &to ni u kom slu+aju ne predstavlja 
ratni zlo+in. On je dodao da su vozila ukradena kriti+nog dana prona/ena na 
razli+itim mestima u Pri&tini/Pri&tinë, a ni jedno u *aglavici/Çaglavicë. 

Branilac je osporavao +injenicu da o&te'eni &esnaest (16) godina nisu mogli da 
utvrde identitet optu)enog koji je )iveo takore'i u njihovom kom&iluku, u jed-
nom malom mestu. Postavio je pitanje – kako je bilo mogu'e da bra'a nisu imala 
saznanja o po+iniocu, o njegovom imenu i identitetu, a znali su gde )ivi, gde radi, 
poznavali su njegovu majku, imali su njegove pojedine li+ne podatke, &to je i te 
kako bilo dovoljno za prijavljivanje jednog lica nadle)nim organima, pogotovu 
&to je jedan od +lanova o&te'ene porodice dugo radio u sudu. 

Odbrana optu)enog je prigovarala i postupku prepoznavanja optu)enog u toku 
istrage, pozivaju'i se na iskaz svedoka tu)ila&tva koji je u+estvovao u postupku 
prepoznavanja pred sudom, prema kojem je prepoznavanje obavljeno u ku'i 
o&te'enih. To zakonom nije zabranjeno, ali je svaki od bra'e Shala prisustvovao 
prepoznavanju koji je obavljao drugi. 
 
Branilac se na kraju pozvao na iskaze svedoka odbrane koji su, prema njegovim 
nalazima, potvrdili alibi optu)enog. Njihovi iskazi se u potpunosti poklapaju. Nji-
hove izjave su bile spontane i podudarne i kada su odgovarali na pitanja tu)ioca i 
+lanova ve'a. Prema iskazu jednog od svedoka odbrane, o+igledno je da je jedan 
svedok tu)ila&tva dobro poznavao optu)enog i da su oni preko njega vrlo lako 
mogli i ranije da utvrde njegov identitet.

Branilac je predlo)io ve'u da donese osloba/aju'u presudu. 

Glavni pretres se odvijao na albanskom jeziku, uz prevod na srpski za optu)enog 
i njegovog branioca.  
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Nakon izvedenih dokaza i iznetih zavr&nih argumenata od strane stranaka u po-
stupku, pretresno ve'e je 24. decembra 2020. godine u prisustvu stranaka u po-
stupku objavilo presudu kojom je optu)enom izre+ena kazna zatvora u trajanju 
od &est (6) godina. 

Sud je u kratkom obrazlo)enju, iznetom nakon objavljivanja presude, naveo da je 
dokazima izvedenim u toku glavnog pretresa, odnosno iskazima o&te'enih, sve-
doka, kao i materijalnim dokazima van svake sumnje potvr/eno da je optu)eni 
Nenad Arsi' svojim nezakonitim radnjama, u saizvr&ila&tvu sa drugim licima, 
po+inio krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, prema zakonu koji 
je bio na snazi u vreme izvr&enja dela (KZ SFRJ), &to je ka)njivo i 0enevskim kon-
vencijama iz 1949, kao i dodatnim protokolom, za &ta ga je sud oglasio krivim i 
kaznio napred navedenom kaznom. 

Sud je prilikom odmeravanja kazne imao u vidu ote)avaju'e i olak&avaju'e okol-
nosti. Kao ote)avaju'e okolnosti ocenjene su radnje optu)enog prilikom izvr&enja 
krivi+nog dela, na+in nano&enja povreda o&te'enima koji su bili neza&ti'eni civi-
li, njihovo poni)avanje, uni&tavanje i prisvajanje imovine, kao i +injenica da su 
radnje bile usmerene samo prema jednoj etni+koj grupi. Sud je kao olak&avaju'e 
okolnosti uzeo da je optu)eni radnje preduzeo u saizvr&ila&tvu i da je u vreme 
izvr&enja dela bio relativno mlad (26 godina). 

Nalazi FHPK 
1. Glavni pretres u predmetu Tu'ilac protiv Nenada Arsi!a odvijao se uglavnom u 
toku izve&tajne godine. Sednica saslu&anja po optu)nici podignutoj 6. decembra 
2019. godine odr)ana je 24. decembra 2019. godine, dakle u zakonom predvi/e-
nom roku[26] od petnaest (15) dana od kada se optu)eni nalazi u pritvoru. 

Ocena optu)nice je okon+ana krajem februara 2020. godine. Glavni pretres je 
otvoren ubrzo nakon odluke Sudskog saveta Kosova od 29. maja 2020. godine da 
sudovi nakon troipomese+ne obustave rada pravosudnih institucija sa strankama, 
radi spre+avanja &irenja pandemije Covid-19, ponovo po+nu sa radom od 1. juna 
2020. godine. 

Glavni pretres je zav&en 24. decembra 2020. godine, ta+no godinu dana od sednice 
saslu&anja po optu)nici. On je imao jedno ili dva zasedanja u toku meseca, &to bi se 

[26]  *lan 242, stav 5 ZKPK predvi/a: „Ako se okrivljeni nalazi u sudskom pritvoru, prvo saslu&anje 
se odr)ava prvom prilikom, ali u roku od petnaest (15) dana od dana podno&enja optu)nice.“
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moglo oceniti kao ekspeditivan rad suda koji je odlu+ivao u ovom predmetu (u po-
stupku ocene optu)nice, kao i u glavnom pretresu vo/enom od strane sude'eg ve'a), 
imaju'i u vidu okolnosti u kojima su sudovi na Kosovu radili u toku 2020. godine[27]. 

2. Na osnovu posmatranja glavnog pretresa, FHPK nalazi da je pretresno ve'e pro-
fesionalno rukovodilo pretresom. Sud je strankama u postupku omogu'io da se 
koriste zakonom predvi/enim pravima u toku pretresa, poput predlaganja dokaza 
i postavljanja pitanja. I samo pretresno ve'e bilo je aktivno u postavljanju pitanja 
o&te'enima, svedocima, optu)enom, kao i u razja&njavanju speci"+nih okolnosti. 

FHPK u vreme izrade ovog izve&taja nije imo pristupa pismenoj presudi u pred-
metu Tu'ilac protiv Nenada Arsi!a, objavljenoj krajem 2020. godine. Zbog ne-
mogu'nosti pristupa detaljnim ocenama dokaza koje je sud doneo i na kojima je 
zasnovao svoju odluku da optu)enog Arsi'a kazni sa &est (6) godina zatvora, FHP 
rezervi&e pravo da se o  odluci izjasni kasnije, kada bude u mogu'nosti da izvr&i 
analizu presude u ovom predmetu. Pored dokaza na kojima sud zasniva svoju 
odluku da kazni optu)enog, FHPK nije ni u mogu'nosti da se izjasni o kazni. To 
'e tako/e biti u stanju da uradi nakon uvida i analize prvostepene presude.

3. Optu)enom je optu)nicom od 6. decembra 2019. godine stavljeno na teret iz-
vr&enje dva krivi+na dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva – +lan 142, u vezi 
sa +lanom 22 KZ SFRJ, tako/e ka)njivo kao ratni zlo#in te&kog kr&enja -enevskih 
konvencija iz +lana 144, stav 2, ta+ka 2.2, 2.3, u vezi sa ta+kom 1, podta+ka 1.2, 
u vezi sa +lanom 31 KZRK (2019). Nakon okon+anog dokaznog postupka, tu-
)ila&tvo je izmenilo optu)nicu i optu)enom je stavilo na teret izvr&enje jednog 
krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva po dvema ta+kama. Sud 
je prihvatio izmenjenu optu)nicu i na kraju, kada je optu)enog oglasio krivim, 
izrekao mu je jedinstvenu kaznu zatvora. 

U dosada&njoj praksi na Kosovu, kada su odlu+ivali po optu)bama za ratne zlo+i-
ne, sudovi su razli+ito postupali u sli+nim situacijama, tj. kada su se optu)eni tere-
tili za ovo krivi+no delo po vi&e radnji, odnosno optu)bi. Ovo je do&lo do izra)aja 
posebno u pogledu na+ina na koji su odmeravane i izricane kazne. 

[27]  *lan 314, stav 1, ta+ka 1.2 ZKPK predvi/a: „Ako se glavni pretres vodi pred pretresnim 
ve'em, glavni pretres mora da bude zavr&en u roku od sto dvadeset (120) dana, izuzev ako 
pretresno ve'e ne donese obrazlo)enu odluku da produ)i trajanja glavnog pretresa iz stava 
2 ovog +lana“ (veliki broj svedoka, du)ina trajanja svedo+enja pojedinih svedoka, veliki 
broj dokaznih predmeta, te sigurnost pretresa zahtevaju produ)etak). 
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U pojedinim predmetima (a u jednom slu+aju +ak i u istom predmetu[28]) prvostepeni 
sud je optu)enom prvo odredio pojedina+ne kazne u odnosu na svaku ta+ku krivi+-
nog dela koje mu je stavljeno na teret, a zatim bi mu izrekao jedinstvenu kaznu, dok 
bi drugostepeni sud izrekao kaznu za jedno krivi+no delo, ali bi optu)enog kaznio 
kaznom zatvora koja odgovara jedinstvenoj kazni izre+enoj od strane prvostepenog 
suda (kazni koja odgovara krivi+noj odgovornosti okrivljenog i uzima u obzir broj 
akata koji su doveli do osude i na+ina na koje je krivi+no delo izvr&eno)[29]. Komentar 
+lana 142 KZ SFRJ[30] tako/e predvi/a da ako jedno lice izvr&i vi&e istovetnih radnji ili 
raznovrsnih radnji inkriminisanih ovim +lanom, radi'e se samo o jednom krivi+nom 
delu ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, po&to iz samog opisa krivi+nog dela pro-
izilazi da je u pitanju jedno krivi+no delo, bez obzira na broj izvr&enih radnji. 

Kada po+inilac izvr&i vi&e istovetnih krivi+nih radnji koje su me/usobno povezane, 
kao &to je u konkretnom slu+aju, ovakvo delo mo)e se kvali"kovati i kao produ)eno 
krivi+no delo. 

1.2.3. Predmet: Tu!ilac protiv Gorana Stani%i#a 

Pred pretresnim ve'em Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë, ko-
jim je predsedavao sudija Valon Kutraj[31], po optu)nici Kancelarije STRK od 6. febru-
ara 2020. godine (KTS/PPS.br./nr.14/2018), 25. juna 2020. godine otvoren je glavni 
pretres u predmetu Tu'ilac protiv Gorana Stani&i!a. Optu)eni Stani&i' se navedenom 
optu)nicom tereti za izvr&enje krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[32] 
po vi&e ta+aka, po+injen u saizvr&ila&tvu. Prema optu)nici, krivi+no delo je ka)njivo i 
kao ratni zlo#ini uz ozbiljno kr&enje zajedni#kog #lana 3 -enevskih konvencija[33]. 

Glavni pretres u ovom predmetu nije okon+an do kraja izve&tajnog perioda. Na-
stavak pretresa zakazan je za 13. januar 2021. godine, kada je najavljeno salu&anje 
svedoka tu)ila&tva. 

[28]  Tu'ilac protiv Zorana Koli!a, presuda tada&njeg Okru)nog suda u Pri&tini/Pristinë K.br./P.
br.408/11 od 11. maja 2012. godine i presuda Apelacionog suda K0TZ.br./PAKR.nr. 1121/12 
od 25. septembra 2012. godine.

[29]  Napred navedena presuda Apelacionog suda, strana br. 20, pasus 5.
[30]  Strana 500, izdanje „Savremene administracije“ iz 1986. godine.
[31]  *lanovi pretresnog ve'a, sudije Valbona Selimaj i Musa Konxheli.
[32]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ,
[33]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 146, stavovi 1 i 2, ta+ka 2.1, u vezi sa +lanom 31 KZRK (2019).
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Tok krivi%nog postupka
Povodom zlo+ina koji su za vreme oru)anog sukoba na Kosovu po+injeni sredi-
nom aprila meseca 1999. godine u selu Slovinje/Sllovi, Op&tina Lipljan/Lipjan, 
kada je stanovni&tvo ovog sela bilo podvrgnuto zastra&ivanju, zlostavljanju, plja+-
kanju i proterivanju iz njihovih domova, kojom prilikom su ubijene +etrdeset i 
dve (42) osobe, a vi&e lica povre/eno, prve istra)ne radnje preduzete su odmah 
nakon oru)anog sukoba. Ne&to kasnije su doneta i pojedina re&enja o otvaranju 
istraga protiv pojedinih osumnji+enih, saslu&ani su mnogi svedoci, pa su +ak i 
podignute pojedine optu)nice.[34] 

Kancelarija STRK, radi rasvetljavanja okolnosti pod kojim su se ovi doga/aji odi-
grali, nastavila je sa istra)ivanjem ovog slu+aja u selu Slovinje/Sllovi, te je ovlastila 
Kosovsku policiju (KP), odnosno Upravu za istra)ivanje te&kih zlo+ina (UITZ), 
da te okolnosti istra)i. 

Istra)itelji UITZ su 14. maja 2018. godine Kancelariji STRK dostavili krivi+nu 
prijavu protiv osumnji+enog Gorana Stani&i'a, MM, SM, kao i protiv jo& dvadeset 
osmoro (28) osumnji+enih osoba, zbog postojanja osnovane sumnje da su po+i-
nili krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva i druga krivi+na dela 
obuhva'ena glavom XV Krivi+nog zakonika Kosova iz 2012. godine.
 
Povodom navedenih sumnji, osumnji+eni Stani&i' je li&en slobode 20. jula 2019. 
godine na grani+nom prelazu Jarinje/Jarinje, Op&tina Leposavi'/Leposaviq, kada 
mu je odre/ena mera +etrdesetosmo+asovnog (48) zadr)avanja. 

Kancelarija STRK je istog dana Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë podnela zahtev za odre/ivanje mere pritvora[35], zbog postojanja osnova-
ne sumnje da je tada osumnji+eni Stani&i' u saizvr&ila&tvu sa nepoznatim licima i 
pripadnicima jednica rezervnog sastava vojske i policije Srbije, koji nisu dostupni 

[34]  Prema informacijama kojima FHPK raspola)e na osnovu redovnog pra'enja su/enja za rat-
ne zlo+ine, 15, maja 2000. godine od strane tu)ioca Kancelarije Okru)nog javnog tu)ila&tva 
u Prishtini/Prishtinë podignuta je optu)nica protiv Dragi&e Peji'a u pravcu krivi+nog dela 
ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. Krivi+ni postupak po ovoj optu)nici nije nastavljen, 
po&to je optu)eni nakon podizanja optu)nice pobegao iz bolnice u Mitrovici/Mitrovicë gde 
se nalazio na le+enju. Optu)nicom mu je stavljeno na teret da je krivi+no delo kriti+nog dana 
po+injeno u saizvr&ila&tvu sa vi&e lica koja su tada bila nedostupna organima gonjenja, me/u 
kojima je bio i sada optu)eni Stani&i': https://www.hlc-kosovo.org/storage/app/media/HLC-
Kosovo-An-overview-of-war-crime-trials-in-Kosovo-1999-2018.pdf. 

[35]  Zahtev je podneo dr)avni tu)ilac Kancelarije STRK Enver Krasniqi.
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organima gonjenja Kosova, po+inio ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. Prema 
zahtevu, ovom merom bi se obezbedilo njegovo prisustvo sudu, kao i uspe&no od-
vijanje krivi+nog postupka.
 
Nakon sednice saslu&anja, Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë 
je 22. jula 2019. godine donelo re&enje kojim je osumnji+enom odre/ena mera pri-
tvora u trajanju od trideset (30) dana, zbog postojanja osnovane sumnje da je u 
sau+esni&tvu po+inio ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, a radi nesmetanog 
nastavljanja istrage, saslu&anja svedoka, prikupljanja dokaza, kao i zbog postojanja 
opasnosti od njegovog bekstva. Prema nalazima suda, osumnji+eni je dugo godina 
bio nedostupan organima gonjenja Kosova.

Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Drita Hajdari) je 6. februara 2020. godine 
podigla optu)nicu protiv Stani&i'a u pravcu krivi+nog dela ratni zlo#in protiv ci-
vilnog stanovni&tva, tako/e ka)njivog i kao ratni zlo#ini uz ozbiljno kr&enje zajed-
ni#kog #lana 3 -enevskih konvencija, po+injenog sa vi&e razli+itih radnji. 

Optu(nica
Optu)enom je stavljeno na teret da je aprila meseca 1999. godine, za vreme oru-
)anog sukoba na Kosovu, u svojstvu pripadnika jedinica rezervnog sastava po-
licijskih snaga Ministarstva unutra&njih poslova (MUP) Srbije, u suprotnosti sa 
pravilima me/unarodnog humanitarnog prava, u okviru &irokog i sistematskog 
napada srpskih vojnih, policijskih i paramilitarnih snaga na albansko civilno sta-
novni&tvo u selima Slovinje/Sllovi i Trbovac/Tërbovcë, op&tina Lipljan/Lypjan, u 
sau+esni&tvu sa drugim pripadnicima, u+estvovao u proterivanju albanskog civil-
nog stanovni&tva, ubistvima i drugih nehumanim radnjama, tako &to je: 
 
1. Dana 15. aprila 1999. godine, u selu Slovinje/Sllovi, zajedno sa licima koja su 
nedostupna organima gonjenja, u&ao u dvori&te porodi+ne ku'e Gashi, naredio 
+lanovima ove porodice da napuste ku'u, a nakon &to su oni iza&li u dvori&te, 
u+estvovao u razdvajanju )ena od mu&karaca, te nare/ivanju )enama da napuste 
dvori&te i iza/u na ulicu. Nakon &to su pojedine )ene iza&le (u dvori&tu su ostale 
Zejnepe Gashi i Xhyle Haziri), uz zid dvori&ta postrojili su Murata, Omera i En-
vera Gashi, kao i njihove unuke Arbena Gashi i Bekima Haziri, i na njih otvorili 
vatru iz automatskog oru)ja; 

2. Istoga dana, u istom selu, u istom svojstvu i u saizvr&ila&tvu sa drugima, oti&ao 
je motornim vo)ilom Lada Samara u dvori&te ku'e porodice Behrami. Nakon &to 
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su iza&li iz vozila, iz automatskog oru)ja pucali su u pravcu Fehima, Basrija, Flo-
rima i Rexhepa Behrami koji su se nalazili u dvori&tu, kraj bunara. Tom prilikom 
su )ivota li&ili Florima Behrami, dok su ostala lica, koja su se nalazila u dvori&tu, 
uspela da pobegnu; 

3. Dana 16. aprila 1999. godine u selu Trbovce/Tërbovcë, u blizini stare &kole i iz ko-
lone albanskog civilnog stanovni&tva, koje je bilo prinu/eno da napusti svoje ku'e, 
u+estvovao je u izdvajanju Jakupa Kryeziu, Bajrama Gashi, Mejdija Pacolli, Rama-
dana Kryeziu, Agima Ibrahimi i Elmija Berisha. Naredili su im da se postroje pored 
jednog zida koji je bio pored puta i li&ili su ih )ivota pucaju'i iz automatskog oru)ja; 

4. Istog dana, u blizini sela Trbovce/Tërbovcë, na mestu zvanom Lugu i lakrave/
Dolina kupusa, optu)eni su, sa jo& +etvoricom uniformisanih i naoru)anih lica, 
zaustavili o&te'enu A1 i Zyl"je Gashi, koje su se kretale kroz &umu u nameri da 
se priklju+e svojim porodicama koje su napustile selo. Naredili su im da sednu na 
zemlju. O&te'ena A1 je iskoristila priliku i poku&ala da pobegne kada su od nje 
zatra)ili da im dâ kutiju cigareta. Optu)eni Stani&i' i ostala naoru)ana lica pucala 
su u njenom pravcu i pogodili su je u predelu desne butine, nakon +ega je pala i 
otkotrljala se do potoka. Me&tani sela su je prona&li istog dana u ve+ernjim +aso-
vima. Zul"ju su na&li mrtvu na mestu gde ih je ranije tog dana zaustavila grupa 
naoru)anih lica u kojoj je bio i optu)eni. 

Postupak ocene optu(nice
Postupaju'i po optu)nici, predsednik pretresnog ve'a sudija Valon Kurtaj je 26. 
februara 2020. godine odr)ao sednicu prvog saslu&anja po optu)nici, u toku koje 
su stranke u postupku obave&tene da je sud prihvatio predlog tu)ioca i o&te'enoj 
A1 dodelio status anonimnog svedoka. Sudija je obavezao stranke u postupku i 
prisutne u sudnici da vode ra+una kako u toku postupka ne bi otkrili identitet 
anonimnog svedoka, &to bi predstavljalo povredu krivi+nog zakona i &to je Kri-
vi+nim zakonikom Kosova predvi/eno kao krivi+no delo. 

Predsednik pretresnog ve'a je obavio i proveru postupka obelodanjivanja dokaza 
od strane tu)ila&tva[36]. Tu)ila&tvo je tom prilikom obavestilo sud da, zbog nedo-
voljnog broja prevodilaca, svi spisi predmeta nisu prevedeni na srpski jezik. Op-
tu)nica i pojedini spisi koji su bili na engleskom prevedeni su na jezik optu)enog. 

[36]  *lan 245, stav 4 ZKPRK: „Tokom prvog saslu&anja, sudija pojedinac ili predsednik pre-
tresnog ve'a du)an je da obezbedi ispunjenje obaveze dr)avnog tu)ioca u vezi sa obeloda-
njivanjem dokaza iz +l. 244 ovog zakonika.“ 
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Re+eno je da 'e ostali spisi biti prevedeni u roku od nekoliko dana.

Branilac optu)enog, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Ljubomir Pantovi', prihva-
tio je da se sednica nastavi, uz obavezu tu)ila&tva da odbrana bude u posedu pre-
voda sudske dokumetacije iz ovog predmeta na spskom jeziku u roku od sedam 
(7) dana.

Nakon upoznavanja optu)enog o njegovim pravima, kao i prednostima i nedo-
stacima priznanja krivice, pro+itana je optu)nica, po kojoj se optu)eni izjasnio 
da nije kriv ni po jednoj ta+ki. Odbrana je upoznata o pravu na prigovor na op-
tu)nicu i dokaze, kao i o zahtevu za odbacivanje optu)nice. Drugo saslu&anje po 
optu)nici, koje je zakonom predvi/eno ali nije obavezno, zakazano je za 1. april 
2020. godine.

Sednica saslu&anja je bila otvorena za javnost. Vo/ena je na albanskom, uz prevod 
na srpski za optu)enog i njegovog branioca. 

Zahtev za odbacivanje optu(nice
Branilac optu)enog dostavio je 23. marta 2020. godine sudu zahtev za odbaci-
vanje optu)nice, prema kojem optu)nica nije podr)ana sa dovoljno dokaza koji 
potvr/uju dobro osnovanu sumnju da je optu)eni po+inio krivi+no delo kojim se 
tereti. Tako/e, u zahtevu je istaknuto da uz optu)nicu nisu prilo)eni prihvatljivi 
dokazi koji bi potvrdili ovu sumnju. 

Branilac je prigovarao i pravnoj kvali"kaciji krivi+nog dela koje je optu)enom 
stavljeno na teret. Prema njegovom zahtevu, Krivi+ni zakonik Republike Kosovo, 
koji je stupio na snagu 14. aprila 2019. godine (+lan 3, stav 1), izri+ito predvi/a da 
se prema izvr&iocu primenjuje krivi+ni zakon koji je bio na snazi u vreme izvr&e-
nja krivi+nog dela, te da je odstupanje od pomenutih odredbi mogu'e samo kada 
je novi zakon bla)i za po+inioca.

Branilac je svojim zahtevom tako/e na&ao da optu)nica nije podr)ana prihvatlji-
vim dokazima kojima se mo)e potvrditi dobro osnovana sumnja da je optu)eni 
po+inio delo koje mu se stavlja na teret. Prema njemu, ni polovina svedoka +ije 
se saslu&anje predla)e na glavnom pretresu, u svojim izjavama iz ranijih faza po-
stupka nije ozna+ila optu)enog kao saizvr&ioca krivi+nog dela. On je predlo)io 
sudu da iz navedenih razloga optu)nicu odbaci. 
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Re"enje po zahtevima odbrane
Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Pri&tini/Pri&tinë, po prijemu zahteva za od-
bacivanje optu)nice, pribavljanja mi&ljenja Apelacionog tu)ila&tva povodom optu)-
nice i zahteva odbrane optu)enog, donelo je re&enje da je zahtev odbrane neosno-
van. Podr)an je stav prvostepenog suda da predmet treba da ide na razmatranje od 
strane ovog suda.

Prvostepeni sud je prilikom dono&enja re&enja od 14. aprila 2020. godine, kojim je 
odbio zahtev branioca optu)enog za odbacivanjem optu)nice, detaljno razmotrio 
i analizirao navode odbrane optu)enog i spise predmeta, te utvrdio da je optu)-
nica sastavljena u skladu sa zakonskim odredbama i zasnovana na dokazima koji 
potvr/uju osnovanu sumnju da je optu)eni po+inio krivi+no delo kojim se tereti.

Prema nalazima suda, pravna kvali"kacija radnji optu)enog za koje se on tereti 
obavljena je prema zakonu koji je bio na snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela 
kojim se on tereti (KZ SFRJ). Naglasak tu)ila&tva na KZRK se odnosi na +injenicu 
da su radnje za koje se tvrdi da +ine krivi+no delo ka)njive i ovim zakonom koji 
je danas na snazi. Povodom tvrdnji odbrane da dokazi kojima je optu)nica podr-
)ena nisu prihvatljivi, te da su svedoci u razli+itim fazama postupka dali razli+ite 
izjave, sud je ocenio da bi navedene okolnosti trebalo preispitati u toku glavnog 
pretresa. 

'alba na re"enje prvostepenog suda
Zbog bitnih povreda odredaba krivi+nog postupka i povrede krivi+nog zakona, 
branilac optu)enog je )albom osporavao re&enje o odbacivanju zahteva odbrane 
za odbacivanjem optu)nice. 

U )albi se tvrdi da je re&enje prvostepenog suda zasnovano na pogre&nim +inje-
nicama, kao i da i u ovaj fazi krivi+nog postupka postoje zakonske mogu'nosti za 
odbacivanje optu)nice usled nedostatka dokaza. Prema odbrani, optu)nica ima 
veoma nejasan +injeni+ni opis koji ne odgovara dokazima koji su prikupljeni u 
toku istrage, &to ozbiljno dovodi u sumnju postojanje osnovane sumnje. Branilac 
je u )albi ponovio pojedine navode iz zahteva za odbacivanje optu)nice koji se 
odnose na protivure+nosti u iskazima svedoka iz razli+itih faza postupka, kao 
i da mnogi svedoci nisu pomenuli optu)enog u izjavama koje su dali policiji 
UNMIK-a. Iz tih razloga predlo)io je Apelacionom sudu da usvoji )albene navo-
de i odbaci optu)nicu Kancelarije STRK.
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Re"enje Apelacionog suda po optu(nici
Ve'e Odeljenja Apelacionog suda za te&ka krivi+na dela[37], postupaju'i po )albi 
odbrane na re&enje prvostepenog suda po zahtevima za odbacivanje optu)nice, 
donelo je 5. juna 2020. godine re&enje kojim je )alba branioca ocenjena kao neo-
snovana. Ve'e je potvrdilo re&enje od 14. aprila 2020. godine. 

Prema Apelacionom sudu, prvostepeni sud je dao detaljno obrazlo)enje povo-
dom tvrdnji odbrane da optu)nica nije podr)ana sa dovoljno dokaza te da isti 
nisu prihvatljivi. Ovaj sud je ocenio da je optu)nica podr)ana i materijalnim do-
kazima koji se nalaze u spima predmeta i koji potvr/uju osnovanu sumnju da u 
radnjama optu)enog ima elemenata krivi+nog dela kojim se on tereti. 

Glavni pretres 
Nakon postupka ocene optu)nice, pred pomenutim pretresnim ve'em 25. juna 
2020. godine otvoren je glavni pretres. 

Na samom po+etku glavnog pretresa razmatrano je pitanje javnosti postupka u 
toku glavnog pretresa. Pretresno ve'e, shodno odluci odluci Sudskog saveta Ko-
sova (SSK) za spre+avanje &irenja pandemije Covid-19 virusa, dozvolilo je prisu-
stvo na glavnim pretresima samo predstavnicima medija i posmatra+ima. Ve'e 
je tako/e upoznalo prisutne da je razmotren i prihva'en predlog tu)ioca o do-
deljivanju statusa anonimnog svedoka jednom svedoku tu)ila&tva. Uz saglasnost 
stranaka u postupku, a radi za&tite identiteta anonimnog svedoka, ve'e je donelo 
odluku da glavni pretres bude otvoren za medije i posmatra+e u delu pretresa 
kada budu razmatrane ta+ke optu)nice od 1 do 3, dok 'e u delu pretresa u okviru 
kojeg 'e biti razmatrana ta+ka 4 optu)nice biti dozvoljeno prisustvo samo po-
smatra+ima. Nakon odluke svi prisutni su opomenuti na obavezu +uvanja tajni, a 
posmatra+i su obavezani da prilikom izve&tavanja koriste sudske kodove za ano-
nimnog svedoka. 

I nakon +itanja optu)nice na otvaranju glavnog pretresa, optu)eni se izjasnio da 
nije kriv po optu)bama kojima se tereti. 

Uvodna izlaganja stranaka u postupku
Dr)avna tu)iteljka je u uvodnom izlaganju, pored ostalog, navela da se doga/aj koji 
je predmet optu)be i koji 'e biti razmatran u toku glavnog pretresa odigrao za vre-

[37]  Sudija Vaton Durguti, predsednik ve'a, sudije Gordana Vla&kovi' i Ferit Osmani, +lanovi ve'a.
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me oru)anog sukoba na Kosovu u selima Slovinje/Sllovi i Trbovce/Tërbovcë, gde su 
se dogodili te&ki zlo+ini. U izvr&enju ovih zlo+ina u+estvovale su uglavnom vojne i 
policijske snage Srbije, potpomognute doma'im civilnim stanovni&tvom, te Srbima 
me&tanima, koji su uglavnom bili anga)ovani u rezervnom sastavu policije. Me/u 
onima koji su iskoristili situaciju da po+ine zlo+ine protiv svojih kom&ija Albanaca 
bio je i sada optu)eni Goran Stani&i', koji je sa porodicom )iveo u selu gde su zlo+i-
ni po+injeni. U tom periodu je i on bio u rezervnom sastavu policije. 

*etiri ta+ke optu)nice odnose se na doga/aje koji su se dogodili u selima Slovi-
nje/Sllovi i Trbovce/Tërbovcë 15. i 16. aprila 1999. godine. 

Tu)iteljka je elaborirala optu)be kojima se optu)eni tereti. Predstavila je po+inje-
na dela, tvrde'i da je optu)eni bio saizvr&ilac u radnjama opisanim po ta+kama 
optu)nice. Navela je imena )rtvi, kao i svedoke koji 'e prema tu)ila&tvu u toku 
pretresa potvrditi navode optu)nice. 

Tu)iteljka se izjasnila i o tvrdnjama odbrane optu)enog, koja osporava izvr&enje 
krivi+nog dela. Izvo/enjem dokaza u toku pretresa, saslu&anjem svedoka i prove-
rom materijalnih dokaza predlo)enih optu)nicom, na siguran na+in 'e biti po-
tvr/eno da je optu)eni Stani&i' po+inio dela kojima se tereti. Identitet optu)enog 
je u toku istrage sa sigurno&'u potvr/en. On je bio me&tanin sela Slovinje/Sllovi i 
predlo)eni svedoci su ga dobro poznavali. 

Advokat Pantovi' je prigovarao navodima tu)ila&tva u uvodnom izlaganju. Ista-
kao je da je, dok je slu&ao zadnji deo uvodnog izlaganja, pomislio da se radi o 
zavr&noj re+i. 

Odbrana optu)enog 'e u toku glavnog pretresa dokazima pobijati optu)nicu pod-
netu protiv optu)enog, jer je zasnovana na i podr)ana neuverljivim dokazima. Od-
brana je predlo)ila jedan broj svedoka i od suda o+ekuje da 'e ove dokaze odgo-
vorno i pravilno oceniti. Odbrana je tako/e navela da ni u kom slu+aju ne )eli da 
ospori da su se stra&ni zlo+ini dogodili u selima Slovinje/Sllovi i Trbovce/Tërbovcë 
za vreme oru)anog sukoba, da ne osporavaju )rtve, ali 'e odbrana potvrditi da ne 
postoje relevantni dokazi koji povezuju optu)enog sa pomenutim zlo+inima. 

Branilac je tako/e dodao da je istraga povodom zlo+ina u Slovinju/Sllovi pokre-
nuta odmah nakon oru)anog sukoba i da su prvi svedoci saslu&ani u oktobru 
1999. godine. Ove zlo+ine su istra)ivali i ha&ki istra)itelji, dok je istraga nastav-
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ljena 2000, 2005. i 2006. godine od strane istra)itelja UNMIK-a. Sud bi prilikom 
odlu+ivanja trebalo imati u vidu i ranije pribavljene dokaze, kako one koji idu u 
korist optu)enog, tako i one koji idu na njegovu &tetu.

Branilac se osvrnuo i na primenu krivi+nog zakona koji je bio na snazi u vreme 
izvr&enja dela, a posebno zakona koji je povoljniji za po+inioca. 

Dr)avna tu)iteljka je kratko odgovorila na iznete primedbe branioca. Istakla je 
da je istraga protiv optu)enog pokrenuta mnogo pre njegovog li&enja slobode. 
UNMIK i EULEX su istra)ivali doga/aje u Slovinju/Sllovi i u postupku protiv 
Stani&i'a su kori&'eni dokazi koji se odnose na radnje u kojima je on u+estvovao 
i za koje se on tereti.

Glavni pretres je nastavljen izvo/enjem dokaza, odnosno saslu&anjem svedoka. 
Pretresno ve'e je u toku glavnog pretresa koji se odvijao tokom izve&tajne godine 
zasedalo sedam (7) dana (uklju+uju'i i sednicu prvog saslu&anja). U ovom delu 
glavnog pretresa bila su zakazana i pojedina druga zasedanja pretresnog ve'a, ali 
su ona odlo)ena iz razli+itih objektivnih razloga. U delu glavnog pretresa koji je 
odr)an u toku 2020. godine salu&ano je deset (10) svedoka predlo)enih od strane 
tu)ila&tva. Nastavak glavnog pretresa je najavljen za 13. januar 2021. godine sa-
slu&anjem svedoka optu)be. 

Nalazi FHPK
1. I pored objektivnih pote&ko'a sa kojima se glavni pretres suo+avao tokom izve-
&tajne godine, FHPK nalazi da se on odvijao u skladu sa zakonskim propisima. 
Glavni pretres je otvoren +im su objektivne okolnosti to dozvolile[38], i nastavljen 
je sa nekoliko zasedanja zakazanih u toku meseca. Prema dosada&njim zapa)anji-
ma, pretresno ve'e je uspe&no i aktivno vodilo glavni pretres, uz striktno pridr)a-
vanje zakonskih odredbi i po&tovanje prava stranaka u postupku. Blagovremenim 
i adekvatnim procesnim radnjama ve'e je re&avalo izazove sa kojima se u toku 
pretresa susretalo, aktivno u+estvuju'i u razja&njavanju speci"+nih okonosti pri-
likom saslu&anja svedoka.

2. Sudovi u su/enjima za ratne zlo+ine i dalje imaju problema oko organizovanja 
kvalitetnih prevoda u toku zasedanja, posebno oko prevo/enja slu)benih zapi-
snika sa glavnih pretresa. Ovaj problem je rezultat nemogu'nosti da sudovi obez-

[38]  Pojedini +lanovi pretresnog ve'a prele)ali su Covid-19 virus, &to je bio dodatni razlog 
odlaganja zasedanja ve'a koja su bila zakazana u letnjim mesecima. 
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bede adekvatan broj prevodilaca, dok su postoje'i preoptere'eni. To sve uti+e na 
kvalitet prevoda. Ovakvom situacijom su direktno ugro)ena prava optu)enih da 
blagovremeno i na svom jeziku budu upoznati sa sadr)inom slu)benih zapisni-
ka, &to u svakom slu+aju uti+e na kvalitet pripremanja odbrane, a time i na ele-
mentarna prava optu)enih i njihovih branilaca da blagovremeno, na svom jeziku 
budu upoznati sa preduzetim radnjama od strane suda i tu)ila&tva, a posebno sa 
izjavama svedoka tu)ila&tva. 

1.2.4. Predmet: Tu!ilac protiv Zlatana Krsti#a i Destana Shabanaj 

Pred pretresnim ve'em Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë, 
kojim je predsedavao sudija Musa Kongjelli[39], u predmetu Tu'ilac protiv Zlatana 
Krsti!a i Destana Shabanaj, 2. jula 2020. godine otvoren je glavni pretres po op-
tu)nici Kancelarije STRK od 30. decembra 2019. godine (KTS/PPS. br. 17/2019). 
Optu)eni se optu)nicom terete da su za vreme oru)anog sukoba na Kosovu po+i-
nili krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva [40], predvi/en i u KZRK 
kao ratni zlo#ini uz te&ko kr&enje zajedni#kog #lana 3 -enevskih konvencija.[41]

 
Glavni pretres u predmetu nije zavr&en do kraja 2020. godine. Njegov nastavak je 
zakazan za 27. januar 2021. godine.

Tok krivi%nog postupka[42]

Povodom napada na porodicu Nuhaj iz sela Gornje Nerodimlje/Nerodime e 
Epërme, op&tina Uro&evac/Ferizaj, koji se dogodio 26. marta 1999. godine i kojom 
prilikom je ova porodica prema kazivanju svedoka bila podvrgnuta zlostavljanju 
i plja+kanju, pri +emu su pojedini +lanovi ove porodice bili ubijeni, Kancelarija 
STRK ovlastila je Upravu za istra)ivanje te&kih zlo+ina (UITZ) Kosovske policije 
(PK) da ove doga/aje istra)i i utvrdi u+esnike napada, kao i mogu'e po+inioce 
zlo+ina. 

[39]  *lanovi pretresnog ve'a, sudije Valbona Musliu-Selimaj i Valon Kurtaj.
[40]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ.
[41]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 146, stavovi 1 i 2, ta+ke 2.1, 2.2, 2.3, u vezi sa +lanom 31 

KZRK (2019).
[42]  Godi&njim izve&tajem za 2019, prethodni postupci protiv optu)enih u ovom predmetu 

predstavljeni su kao odvojeni predmeti. Ovim izve&tajem bi'e predstavljen deo postupka 
po jedistvenoj optu)nici Kancelarije STRK koji se odvijao u toku izve&tajne godine. 



266 GODI#NJI IZVE#TAJ FHPK ZA $%$%GODI#NJI IZVE#TAJ FHPK ZA $%$%

Prethodni postupak protiv optu(enog Krsti)a 

Optu)eni Krsti', po nalogu tu)ioca Kancelarije STRK, li&en je slobode 12. aprila 
2019. godine zbog postojanja osnovane sumnje da je po+inio krivi+no delo ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. Tom prilikom mu je odre/ena mera +etrdese-
tosmo+asovnog (48) zadr)avanja od strane policije. 
 
Narednog dana, 13. aprila 2019. godine, UITZ je Kancelariji STRK podnela kri-
vi+nu prijavu protiv Zlatana Krsti'a, kao i protiv lica MZ, BK, M[43], RM i BJ[44], 
zbog postojanja osnovane sumnje da su u saizvr&ila&tvu u+estvovali u zlostavlja-
nju, plja+kanju i ubistvu pojedinih +lanova porodice Nuhaj, &to se dogodilo 26. 
marta 1999. godine u selu Gornje Nerodimlje/Nerodime e Epërme. Postupaju'i 
po prijavi policije, Kancelarija STRK podnela je Specijalnom odeljenju Osnovnog 
suda u Pri&tini/Prishtinë re&enje za otvaranje istrage protiv Krsti'a, kao i protiv 
osumnji+enih MZ, BK, RM i BJ[45] (koji su i dalje nedostupni organima gonjenja 
Kosova). Istom prilikom upu'en je i zahtev sudu za odre/ivanje mere pritvora za 
Krsti'a radi obezbe/ivanja njegovog prisustva sudu. 

Sudija Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë, Arben Hoti, na-
kon odr)ane sednicu saslu&anja po zahtevu za odre/ivanje mere pritvora, doneo je 
14. aprila 2019. godine re&enje kojim je Krsti'u odre/ena mera pritvora u trajanju 
od trideset (30) dana. Ova mera je osporavana )albom, koja je re&enjem Apelacio-
nog suda od 23. aprila 2019. godine odbijena kao neosnovana. 

Prethodni postupak protiv optu(enog Destana Shabanaj
Krivi+ni postupak protiv optu)enog Destana Shabanaj pokrenut je zbog postoja-
nja osnovane sumnje da je on za vreme oru)anog sukoba na Kosovu, u svojstvu 
pripadnika srpske policije i u sau+esni&tvu sa drugim licima, 1. aprila 1999. go-
dine uzeo u+e&'a u uni&tavanju dokaza i uklanjanju posmrtnih ostataka +lanova 
porodice Nuhaj, koji su ubijeni 26. marta 1999. godine u selu Gornje Nerodimlje/
Nerodime e Epërme, kao i telo Ismeta Ramadani iz Uro&evca/Ferizaj. Kancelarija 
STRK je re&enjem od 15. aprila 2019. godine pokrenula istragu protiv Destana 
Shabanaj i jednog broja drugih lica koja se i dalje nalaze u bekstvu. Shabanaj je 
li&en slobode na grani+nom prelazu Brnjak/Bërnjak, Op&tina Zubin Potok/Zubin 

[43]  U krivi+noj prijavi je navedeno samo ime osumnji+enog i ime njegovog oca.
[44]  U izve&taju ne'e biti navo/ena imena osumnji+enih koji su nedostupni organima gonje-

nja Kosova, ve' samo inicijali njihovih imena, kako se ne bi ometala slu)bena istraga koja 
je u toku protiv ovih lica.

[45]  Ibid. 
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Potoku, 14. juna 2019. godine, prilikom ulaska na teritoriju Kosova, nakon +ega 
mu je odre/ena mera +etrdesetosmo+asovnog (48) zadr)avanja. 

Kancelarija STRK (dr)avni tu)ilac Valdet Gashi) je narednog dana, 15. juna 2019. 
godine, zbog postojanja osnovane sumnje da je Shabanaj po+inio krivi+no delo 
ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u 
Pri&tini/Prishtinë podnela zahtev za odre/ivanje mere pritvora zbog potencijalne 
opasnosti od bekstva ako bi se na&ao na slobodi. 

Re&enjem sudije Specijalnog odeljenja od 16. juna 2019. godine Shabanaju je odre-
/ena mera pritvora u trajanju od jednog meseca, do 15. jula 2019. godine. I ova mera 
o odre/ivanju pritvora je osporavana )albom, koja je odbijena kao neosnovana od 
strane drugostepenog suda. 

Optu(nica
Kancelarija STRK (dr)avni tu)ilac Valdet Gashi) je 30. decembra 2019. godine po-
digla optu)nicu protiv optu)enih Krsti'a i Shabanaja. 

Optu(eni Zlatan Krsti)
Optu)eni Zlatan Krsti' se tereti da je za vreme oru)anog sukoba na Kosovu, u svoj-
stvu pripadnika srpskih policijskih snaga, te&ko povredio pravila me/unarodnog hu-
manitarnog prava protiv civila i njihove imovine, zajedni+ki +lan 3 (1a i b) 0enevskih 
konvencija od 12. avgusta 1949. godine, +lan 52, stav 1 i 2, Prvog Dodatnog protokola 
i +lan 4, stav 1 i 2, u vezi sa +lanovima 13 i 17 Drugog Dodatnog protokola iz 1977. 
godine, tako &to je:  

1. Dana 26. marta 1999. godine oko 20:00 +asova u selu Gornje Nerodimlje/Nero-
dime e Epërme, op&tina Uro&evac/Ferizaj, u saizvr&ila&tvu sa drugim pripadnici-
ma policije, vojske i paramilitarnih jedinica, uniformisan i naoru)an, svesno i na-
merno postupaju'i po unapred utvr/enom planu i naredbama pretpostavljenih, 
u+estvovao u napadima na civilno stanovni&tvo albanske nacionalnosti, odnosno 
porodicu Nuhaj, koja nije u+estvovala u sukobu;

2. U istom svojstvu i sastavu u&ao u dvori&te ku'e Osmana Nuhaj, a potom pu-
cnjavom, vikom i upotrebom sile u&ao u ku'u u kojoj se nalazilo devetnaestoro 
(19) +lanova porodica, me/u kojima je bilo )ena i dece; 

3. U saizvr&ila&tvu sa pomenutim pripadnicima srpskih oru)anih snaga u+estvo-
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vao u te&kom ugro)avanju li+nosti i dostojanstva +lanova porodice Nuhaj, isteru-
ju'i je i dr)e'i je pod pretnjom oru)ja jedno vreme;

4. U+estvovao u nezakonitom i namernom uni&tavanju imovine porodice Nuhaj, 
paljenju ku'a, sto+ne hrane i imovine koja se nalazila u dvori&tu, &to nije bilo op-
ravdano vojnim potrebama;

5. U istom svojstvu i saizvr&ila&tvu u+estvovao u proterivanju petnaest (15) +la-
nova porodice Nuhaj, postrojenih u dvori&tu, tako &to im je pod pretnjom oru)ja 
naredio da napuste svoje prebivali&te i odu u nepoznatom pravcu; 

6. U+estvovao u uzimanju talaca, odvajaju'i +etvoricu +lanova porodice Nuhaj, sada 
pokojnih Osmana, Bajrama, Agrona i Brahima;

7. U istom svojstvu i saizvr&ila&tvu, nakon odvajanja +etvorice +lanova porodice, 
u+estvovao u njihovom nehumanom tretmanu, zlostavljanju, saka'enju i ubistvu 
vatrenim oru)jem. U cilju prikrivanja tragova zlo+ina njihova be)ivotna tela ba-
cili su pored magistralnog puta Uro&evac/Ferizaj-Pri&tina/Prishtinë.

Tu)ila&tvo je ove radnje, po+injene u saizvr&ila&tvu, kvali"kovalo kao ratni zlo#in 
protiv civilnog stanovni&tva, predvi/en i prema KZRK kao krivi+no delo ratni zlo-
#ini uz te&ko kr&enje zajedni#kog #lana 3 -enevskih konvencija.
  
Optu(eni Destan Shabanaj
Optu)nicom se tereti da je za vreme oru)anog sukoba i u svojstvu pripadnika po-
licijskih snaga, te&ko povredio pravila me/unarodnog humanitarnog prava protiv 
civilnih lica, odnosno da je suprotno +lanu 130 *etvrte 0enevske konvencije od 12. 
avgusta 1949. godine u vezi sa +lanom 34 Prvog dodatnog protokola, zajedni+kim 
+lanom 3(c) 0enevskih konvencija i +lanovima 4(e), 8, 13 Drugog dodatnog proto-
kola od 8. juna od 1977. godine:

1. Dana 1. aprila 1999. godine u svojstvu policijskog inspektora, naoru)an auto-
matskim oru)jem, u cilju skrnavljenja i poni)avaju'eg tretmana be)ivotnih tela 
)rtava, naredio da se tela Osmana, Brahima, Bajrama i Agrona Nuhaj, kao i Isme-
ta Ramadani, sahrane bez po&tovanja i u suprotnosti sa ratnim pravilima predvi-
/enim me/unarodnim humanitarnim pravom;

2. Istoga dana, po naredbi optu)enog i ostalih pripadnika policije, be)ivotna tela na-
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pred navedenih )rtava povukao kamionom marke FAP, )ute boje, iz kapele pri&tin-
ske bolnice, bez obavljene obdukcije. U prenosu posmrtnih ostataka u+estvovali su 
Halim Krasniqi, Ismet Asimi i lice pod imenom Rade. Be)ivotna tela )rtava odneta 
su na lokaciju u blizini gradskog groblja u Uro&evcu/Ferizaj, zvanu Muslimansko 
groblje, gde ih je +ekao optu)eni Shabanaj, koji je naredio osobi pod imenom Mak-
sut da bagerom otvori jednu jamu da bi u nju ubacili be)ivotna tela; 

3. Nakon otvaranja jame 2 do 3 metra &iroke i 70 do 80 cm duboke, optu)eni Sha-
banaj je naredio da se posmrtni ostaci istovare iz kamiona i, bez po&tovanja obi+aja 
i verskih obreda, bace u otvorenu jamu, tj. masovnu grobnicu;

4. nakon &to su tela ba+ena u jamu, optu)eni je naredio da se jama bagerom zatvo-
ri, bez obele)avanja identiteta lica koja su u nju ba+ena, kao i bez obele)avanja da 
se na tom mestu nalazi grobnica. 

Tu)ila&tvo je radnje optu)enog okvali"kovalo kao ratni zlo#in protiv civilnog sta-
novni&tva, predvi/en i prema KZRK kao krivi+no delo ratni zlo#ini uz te&ko kr&e-
nje zajedni#kog #lana 3 -enevskih konvencija 

Postupak ocene optu(nice
Povodom optu)nice Kancelarije STRK podignute protiv optu)enih 30. decembra 
2019. godine, predsednik pretresnog ve'a, sudija Musa Konxheli, zakazao je sed-
nicu prvog saslu&anja za 20. januar 2020. godine. 

Nakon provere postupka obelodanjivanja dokaza, pro+itana je optu)nica po kojoj 
su se optu)eni izjasnili da su istu razumeli, ali da po optu)bama nisu krivi. 

Optu)eni i njihovi branioci su prigovarali dokazima kojima je optu)nica podr)a-
na i zahtevali su da se ista odbaci.

Zahtev i prigovor optu(enog Krsti)a
Branilac optu)enog Krsti'a, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Dejan Vasi', u zahte-
vu za odbacivanje optu)nice od 27. januara 2020. godine pored ostalog je naveo: 
da je njegov klijent li&en slobode bez krivi+ne prijave, da je istra)ni postupak 
otvoren nakon hap&enja optu)enog, da ni jedan svedok nije naveo koju je kon-
kretnu zakonom nedozvoljenu radnju kriti+nog dana optu)eni preduzeo prema 
+lanovima o&te'ene porodice, ili neku drugu radnju kojom se njegov klijent tere-
ti, izuzev da su ga svedoci videli u njihovom dvori&tu u uniformi i naoru)anog. 



270 GODI#NJI IZVE#TAJ FHPK ZA $%$%GODI#NJI IZVE#TAJ FHPK ZA $%$%

Predlo)io je sudu da, zbog nepostojanja dobro osnovane sumnje, donese re&enje 
kojim 'e odbaciti optu)nicu.

Advokat Vasi' je prigovorom na dokaze od 27. januara 2020. godine, pored ostalog, 
prigovarao na+inu pribavljanja dokaza, kao i obavljanju istra)nih radnji od stra-
ne tu)ioca. Prema navodima branioca, tu)ilac prilikom obavljanja istra)nih radnji 
nije ispo&tovao zahtev branioca da ga blagovremeno obavesti o datumima preduzi-
manja istra)nih radnji, izuzev dana kada su saslu&avani pojedini svedoci. Stoga on 
smatra da su dokazi pribavljeni bez prisustva odbrane pribavljeni suprotno zakon-
skim odredbama, predlo)iv&i sudu da se isti izuzmu iz spisa predmeta. 

Odgovor dr(avnog tu(ioca na prigovor optu(enog Krsti)a i njegove odbrane 
Tu)ilac Kancelarije STRK Valdet Gashi je odgovorom od 11. februara 2020. go-
dine, pored ostalog, naveo da zahtev za odbacivanje optu)nice, koji je sudu do-
stavljen preko advokata Vasi'a, nije osnovan. Tu)ila&tvo je redovnim pozivom 
pozvalo branioca optu)enog da uzme u+e&'a u saslu&anju svedoka koji su svoja 
svedo+enja izneli u vezi sa optu)bama kojima se tereti optu)eni Krsti'. Branilac, 
iako je bio uredno pozvan, nije uzeo u+e&'a u pojedinim svedo+enjima zbog samo 
njemu poznatih razloga. Advokat Vasi' nije pozivan kada su saslu&avani svedoci 
koji su svedo+ili u vezi sa optu)bama koje se odnose na optu)enog Shabanaja.

Prema tvrdnjama tu)ila&tva, dokazi koji su prilo)eni uz optu)nicu pribavljeni su na 
zakonom predvi/en na+in. Svedoci tu)ila&tva, ve'ina njih o+evici, potvrdili su da 
je optu)eni Krsti' kriti+nog dana, 26. marta 1999. godine, uniformisan i naoru)an, 
zajedno sa drugim pripadnicima srpskih oru)anih snaga, bio prisutan u dvori&tu 
porodice Nuhaj. On je u+estvovao u zlostavljanju, nasilnom proterivanju iz ku'a i 
ubistvu +etvorice +lanova ove porodice. Svedoci-o&te'eni su potvrdili da je optu)eni 
Krsti' njihov kom&ija i da su ga prepoznali prilikom ulaska u njihovo dvori&te. 

Tu)ilac je predlo)io sudu da odbije zahtev za odbacivanje optu)nice podnet u ime 
optu)enog Krsti'a. 
 
Zahtev i prigovor u ime optu(enog Shabanaja
Branilac optu)enog Shabanaja, advokat iz Pri&tine/Prishtinë Mentor Neziri, zahte-
vom za odbacivanje optu)nice i prigovorom na dokaze od 28. januara 2020. godi-
ne, pored ostalog, naveo je da tu)ila&tvo nije uspelo da materijalnim i formalnim 
dokazima obrazlo)i +injeni+no stanje opisano u optu)nici, kao i u pogledu pravne 
kvali"kacije krivi+nog dela koje se optu)nicom njegovom klijentu stavlja na teret. 
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Prema navodima branioca, u ovoj krivi+no-pravnoj stvari nije predlo)en ni je-
dan svedok koji bi potvrdio radnje za koje se njegov klijent optu)nicom tereti. 
Predlo)eni svedoci ne terete optu)enog da je preduzeo bilo koju zakonom zabra-
njenu radnju, &to se odnosi i na predlo)ene materijalne dokaze. Sahrana )rtava je 
obavljena u vrlo slo)enim, opasnim ratnim uslovima i u nesigurnoj situaciji, kada 
nije bilo mogu'nosti za sahrane uz po&tovanje verskih obreda. Optu)eni je u po-
stupku sahrane )rtava bio samo radnik koji je izvr&avao naredbe pretpostavljenih. 
Radnje njegovog klijenta ni u kom slu+aju ne mogu biti uvredljive i poni)avaju-
'e. On je odmah, kada je saznao za ubistvo +lanova porodice Nuhaj, tada&njem 
Okru)nom tu)ila&tvu u Pri&tini/Prishtinë, 3. aprila 1999. godine podneo krivi+nu 
prijavu protiv NN po+inilaca. Prijava je prilo)ena kao dokaz. 

Advokat je predlo)io sudu da nakon analize dokaza, koji se nalaze u spisima 
predmeta, utvrdi da u radnjama optu)enog Shabanaja nema elemenata krivi+nog 
dela kojim se tereti i donese re&enje kojim 'e prihvatiti zahtev odbrane za odba-
civanje optu)nice. 

Odgovor dr(avnog tu(ioca na prigovor optu(enog Shabanaja i njegove odbrane 
Tu)ilac Valdet Gashi, u odgovoru na zahtev za odbacivanje optu)nice i prigovor 
na dokaze podnet u ime optu)enog Destana Shabanaj od strane njegovog brani-
oca, nalazi da je zahtev branioca neosnovan i u potpunoj suprotnosti sa optu)ni-
com i prilo)enim dokazima. 

Prema tu)iocu, u prigovoru na dokaze odbrana je samo opisala pojedine dokaze. 
Prigovorom nije osporena zakonitost ni jednog dokaza, na osnovu +ega proizilazi da 
su svi dokazi na kojima je optu)nica zasnovana pribavljeni na zakonit na+in. Dokazi 
tu)ila&tva ne sadr)e povrede Zakonika o krivi+nom postupku. Iz tog razloga oni se 
ne mogu osporavati kao neprihvatljivi. Dokazima tu)la&tva bi'e potvr/eno u toku 
glavnog pretresa da je optu)eni po+inio krivi+no delo kojim se tereti. Tu)ila&tvo ima 
dovoljno dokaza kojima 'e potvrditi odgovornost optu)enog. Iskazi svedoka su po-
vezani sa materijalnim dokazima na kojima je optu)nica zasnovana i koji potvr/uju 
+injeni+no stanje opisano u dispozitivu, kao i kriminalne radnje optu)enog. 

Materijalni dokazi prilo)eni uz optu)nicu tako/e potvr/uju da su tela )rtava sa-
hranjenja grupno u istoj grobnici i u ode'i koju su nosili na dan njihovog ubistva, 
&to je suprotno verskim obi+ajima. Tako/e, grobnica nije bila obele)ena. Prema 
iskazima svedoka, na dan kada je obavljena sahrana posmrtnih ostataka u tom 
podru+ju nije bilo borbi, &to je potvrdio i optu)eni u svojoj izjavi pred tu)iocem.
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Tu)ila&tvo je u odgovoru osporavalo i tvrdnje odbrane koje su se odnosile na 
pravnu kvali"kaciju krivi+nog dela. Optu)nica je sa+injena uz po&tovanje zakon-
skih odredbi i podr)ana je dokazima koji podr)avaju +injeni+ni opis opisan u 
optu)nici. Tu)ilac je navode odbrane ocenio neosnovanim i predlo)io je sudu 
da zahtev za odbacivanje optu)nice i prigovor na dokaze prilo)ene sudu u ime 
optu)enog odbije kao neosnovane.
 
Re"enje Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri"tini/Prishtinë
Predsednik pretresnog ve'a, sudija Konxheli, re&enjem od 16. marta 2020. godi-
ne odbio je kao neosnovane zahteve odbrane optu)enih i prigovore na prilo)ene 
dokaze, dostavljene sudu preko njihovih branilaca. 

Sud je u obrazlo)enju svoje odluke na&ao da odbrana optu)enih zahtevima za 
odbacivanje optu)nice nije prilo)ila dovoljno osnova koji bi opravdali odbaciva-
nje optu)nice u ovoj fazi krivi+nog postupka. Sud je ocenio da je u konkretnom 
predmetu tu)ila&tvo uz optu)nicu prilo)ilo dovoljno dokaza koji daju osnova za 
otvaranje glavnog pretresa.  

Prema informacijama kojima raspola)e FHPK, stranke u postupku se nisu )alile 
na ovu odluku o odbijanju zahteva za odbacivanje optu)nice i prigovore na doka-
ze prilo)ene uz optu)nicu, +ime su se stekli uslovi za otvaranje glavnog pretresa 
po optu)nici.

Glavni pretres
Glavni pretres pred pretresnim ve'em kojim je predsedavao sudija Konxheli 
otvoren je 2. jula 2020. godine +itanjem optu)nice i uvodnim izlaganjima strana-
ka u postupku. Optu)eni su se i ovom prilikom izjasnili da nisu krivi ni po jednoj 
ta+ki optu)nice.

Uvodna izlaganja stranaka u postupku 
Tu)ilac kancelarije STRK Valdet Gashi je u svom uvodnom obra'anju sudu naveo 
da su optu)eni Zlatan Krsti', u svojstvu pripadnika policijskih snaga, kao i De-
stan Shabanaj, biv&i policijski inspektor na teritoriji Uro&evca/Ferizaj, za vreme 
oru)anog sukoba ozbiljno povredili pravila me/unarodnog humanitarnog prava 
prema civilnom stanovni&tvu, zajedni+ki +lan 3 0enevskih konvencija, kao i do-
datne protokole na pomenute konvencije. Ove povrede po+injene su radnjama 
koje su sankcionisane i prema Krivi+nom zakoniku Kosova. 
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Tu)ila&tvo je istaklo da je ube/eno da 'e se nakon izvo/enja predlo)enih doka-
za u potpunosti dokazati +injeni+no stanje opisano u optu)nici, odnosno dobro 
osnovana sumnja da su optu)eni Krsti' i Shabanaj po+inili krivi+na dela koja im 
se optu)nicom stavljaju na teret.

Tu)ilac je u uvodnom izlaganju naveo da 'e se izjavama svedoka potvrditi da je 
optu)eni Krsti', u saizvr&ila&tvu sa srpskim policijskim snagama, 26. marta 1999. 
godine u selu Gornje Nerodimlje/Nerodime e Epërme, uzeo u+e&'a u direktnom 
napadu na porodicu Nuhaj. Bi'e potvr/eno da je optu)eni sa drugim osobama uz 
pucnjavu vatrenim oru)jem u&ao u ku'u o&te'enih gde je u tom momentu boravi-
lo devetnaest (19) +lanova porodice, koji su upotrebom sile izba+eni iz ku'e, gde 
su postrojeni ispred ku'e, da bi nakon toga uz pretnje i upotrebu sile petnaestoro 
(15) +lanova ove porodice bilo udaljeno iz dvori&ta. *etvorica +lanova porodice 
Nuhaj su odvojeni, zlostavljani i ubijeni.

Svedo+enjima predlo)enih svedoka bi'e potvr/eno u+e&'e optu)enog sa drugim 
pripadnicima srpskih snaga u uni&tavanju porodi+ne imovine u prisustvu porodice.

Tu)ila&tvo je predlo)ilo svedoke koji 'e potvrditi u+e&'e i kriminalne radnje op-
tu)enog Shabanaja, kao i njegov nehumani odnos prema )rtvama, odnosno be)i-
votnim telima +etvorice ubijenih +lanova porodice Nuhaj. Predlo)eni svedoci 'e 
potvrditi na koji na+in je organizovana sahrana posmrtnih ostataka kojom je ru-
kovodio optu)eni i kojom prilikom nisu po&tovani verski obi+aji, niti je grobnica 
gde su )rtve sahranjene bila obele)ena. Iskazi svedoka bi'e podr)ani prilo)enim 
materijalnim dokazima. 

Tu)ila&tvo je na kraju zatra)ilo od suda da na osnovu predlo)enih dokaza optu)e-
ne oglasi krivim i kazni po zakonu.

Punomo'nik o&te'ene porodice, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Gani Rexha, pri-
dru)io se krivi+nom gonjenju protiv optu)enih i napomenuo da 'e imovinsko-
pravni zahtev ostvariti u parni+nom postupku. 

Branilac optu)enog Krsti'a, advokat Vasi', u uvodnom izlaganju istakao je da 
nigde u svetu nije zabele)eno da je neko li&en slobode bez dokaza koji bi ga te-
retili za izvr&enje nekog dela. Tu)ilac je prvo uhapsio njegovog klijenta, a onda 
je krenuo da prikuplja dokaze, koje je uglavnom pribavila policija. Ovakav na+in 
sprovo/enja istrage ne mo)e nikome biti primer kako sprovoditi istragu. Advo-
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kat je dodao da 'e u toku pretresa u saradnji sa svojim klijentom voditi ra+una o 
tragediji koja se dogodila o&te'enoj porodici. Branilac je ponovio molbu sudu da 
prihvati i dokaze koje je predlo)io sudu nakon otvaranja glavnog pretresa. 

Optu)eni Krsti' je podr)ao uvodnu re+ branioca i izrazio je sau+e&'e porodici, 
svojim biv&im kom&ijama, po&to su dugo )iveli jedni pored drugih. 

Branilac optu)enog Destana Shabanaj, advokat Neziri je u uvodnom izlaganju 
izjavio da u svemu ostaje pri zahtevu za odbacivanje optu)nice podignute protiv 
njegovog klijenta i ponovio je da u radnjama optu)enog nema elemenata kri-
vi+nog dela. Dokaze koje je podnelo tu)ila&tvo u vezi sa njegovim klijentom ne 
potvr/uju krivi+no, ve' humano delo koje je on preduzeo u to vreme.

Branilac je u nastavku uvodnog izlaganja elaborirao iskaze svedoka, ube/en da 'e 
pretresno ve'e izvo/enjem dokaza utvrditi da optu)eni Shabanaj nije odgovoran 
ni po jednoj ta+ki optu)nice. 

Drugi branilac optu)enog Shabanaja, advokat iz Pri&tine/Prishtinë 0ivojin Joka-
novi', koji se priklju+io odbrani Shabanaja po zahtevu njegove porodice, u uvod-
nom izlaganju izrazio je sau+e&'e o&te'enoj porodici. 

Glavni pretres je nastavljen izvo/enjem dokaza i saslu&anjem svedoka predlo)e-
nih od strane tu)ila&tva. Pretresno ve'e je do kraja izve&tajne godine (sa sednicom 
prvog saslu&anja) zasedalo osam (8) dana, u toku kojih je saslu&ano +etrnaest (14) 
svedoka. I u ovom predmetu je u toku pretresa bilo odlaganja pojedinih planira-
nih zasedanja ve'a iz objektivnih razloga, posebno u toku letnjih meseci i krajem 
izve&tajne godine. 

Glavni pretres je u izve&tajnom periodu, u skladu sa odlukom SSK od 29. maja 
2020. godine, bio otvoren za posmatra+e i medije, ali ne i za publiku, radi spre-
+avanja &irenja pandemije Covid-19 virusa. Posmatra+i su na po+etku dokaznog 
postupka opomenuti da zbog osetljivosti predmeta ne koriste imena o&te'enih 
ve' njihove inicijale, ukoliko se bude ukazala potreba za njihovim eventualnim 
pominjanjem. Pretres je vo/en na albanskom jeziku, uz prevod na srpski za optu-
)enog Krsti'a i advokate Vasi'a i Jokanovi'a. 
 
Optu)eni su se za vreme odvijanja glavnog pretresa nalazili u pritvoru.
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Nalazi FHPK
Na osnovu posmatranja dosada&njeg toka glavnog pretresa u predmetu Tu'ilac 
protiv Zlatana Krsti!a i Destana Shabanaj, FHPK ocenjuje da je pretresno ve'e do 
sada postupalo u okvirima zakonskih propisa, posebno kada je re+ o po&tovanju 
ravnopravnosti stranaka pred pretresnim ve'em. Ostaje da se vidi kako 'e sud pro-
ceniti dokaze koje je prilo)ilo tu)ila&tvo i na osnovu kojih ono insistira na krivici 
optu)enih Krsti'a i Shabanaja. Oni i dalje ostaju u pritvoru, koji 'e zbog objektivnih 
uslova trajati du)e nego &to je to uobi+ajeno. Naime, na usporavanje rada pretre-
snog ve'a imala je uticaja pandemija Covid-19 virusa, zbog koje je u letnjim me-
secima bilo odlaganja zakazanih sednica zbog infekcije virusom pojednih +lanova 
ve'a. Pojedina zasedanja zakazana u toku decembra odlo)ena su zbog zdravstvenih 
problema drugooptu)enog Shabanaja. FHPK nalazi da je pretresno ve'e u toku 
pretresa koji je odr)an u izve&tajnoj godini vodilo ra+una i o zdravstvenom stanju 
optu)enog Shabanaja i njegovoj sposobnosti da prati su/enje. 

1.2.5. Predmet: Tu!ilac protiv Zorana Vukoti#a – Vukoti# IV 

0albeno ve'e Specijalnog odeljenja Apelacionog suda (predsedavao sudija Bu-
rim Ademi[46]), nakon sednice odr)ane 18. septembra 2020. godine, re&enjem je 
odbilo kao neosnovanu )albu branioca okrivljenog Zorana Vukoti'a, advokata 
Neboj&e Vlaji'a, kojom je osporavano re&enje Specijalnog odeljenja Osnovnog 
suda u Pri&tini/Prishtinë od 7. avgusta 2020. godine (KS.br.15/2020) i potvrdilo 
pomenuto re&enje kojim je odbijen zahtev branioca za odbacivanje optu)nice. 

Nakon ovog re&enja stekli su se svi uslovi za otvaranje glavnog pretresa po op-
tu)nici Kancelarije STRK protiv okrivljenog Vukoti'a od 6. marta 2020. godine.

Tok krivi%nog postupka
Povodom postojanja osnovane sumnje da je okrivljeni Zoran Vukoti' za vreme 
oru)anog sukoba na Kosovu silovao svedokinju/o&te'enu D1, Kancelarija STRK 
je anga)ovala Upravu za istra)ivanje te&kih krivi+nih dela (UITKD) da istra)i 
okolnosti pod kojim se navedeni zlo+in dogodio i pribavi dokaze o eventualnoj 
ume&anosti okrivljenog Vukoti'a u izvr&enje krivi+nog dela za koje se sumnji+i. 

Nakon obavljenih istra)ivanja, UITKD je 25. jula 2018. godine Kancelariji STRK 

[46]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Vaton Durguti i Milan Bigovi'. 
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dostavio krivi+nu prijavu. Ova kancelarija je 5. avgusta 2018. godine donela re-
&enje o pokretanju istrage protiv okrivljenog Vukoti'a u pravcu krivi+nog dela 
silovanje kao ratni zlo#in. 

Prema informacijama iz optu)nice, Kancelarija STRK, pored pribavljanja dokaza 
o ume&anosti okrivljenog Vukoti'a u izvr&enje krivi+nog dela kojim se re&enjem 
o otvaranju istrage tereti, u toku istrage je od strane nadle)nih organa Crne Gore 
pribavila saglasnost za sprovo/enje krivi+nog postupka protiv okrivljenog Vuko-
ti'a i u odnosu na ovo krivi+no delo[47].

Optu(nica
Nakon okon+ane istrage protiv okrivljenog Zorana Vukoti'a, povodom osnovane 
sumnje da je po+inio krivi+no delo silovanje kao ratni zlo#in protiv civilnog sta-
novni&tva, Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Drita Hajdari) je 6. marta 2020. 
godine podigla optu)nicu protiv okrivljenog.

On se tereti: 
- da je za vreme oru)anog sukoba na Kosovu, u svojstvu pripadnika rezervnih 
policijskih snaga jedinica Ministarstva unutra&njih poslova (MUP) Srbije, maja 
meseca 1999, postupao u suprotnosti sa pravilima me/unarodnog humanitarnog 
prava, u+estvovao u &irokom i sistematskom napadu vojnih, policijskih i parami-
litarnih srpskih snaga protiv albanskog civilnog stanovni&tva na teritoriji op&tine 
Vu+itrn/Vushtri, kao i u proterivanju albanskog civilnog stanovni&tva, sprovode'i 
"zi+ko, psihi+ko i seksualno nasilje nad jednom )enom albanske nacionalnosti;

[47]  Protiv okrivljenog Vukoti'a su u pravcu kriv+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&-
tva ranije podignute jo& tri optu)nice: 20. aprila 2017. godine, 16. maja 2017, godine, kao i 
23. juna 2017. godine. Okrivljeni se trenutno nalazi na izdr)avanju u predmetu Tu'ilac protiv 
Zorana Vukoti!a – Vukoti! I u odnosu na ta+ku 3 optu)nice od 20. aprila 2017. godine, po 
kojoj je on 2. i 3. maja 1999. godine, u sau+esni&tvu sa drugima, u+estvovao u ne+ove+nom 
postupanju prema pritvorenicima i izazivanju ozbiljne patnje kod civila albanske nacional-
nosti koji su dr)ani u zatvoru Smrekovica/Smrekovnicë. Za ovo delo mu je presudom od 25. 
maja 2018. godine izre+ena kazna zatvora u trajanju od &est (6) godina i &est (6) meseci, koja 
je potvr/ena presudom Apelacionog suda od 30. januara 2019. godine. Postupak po ta+ki 1 
ove optu)nice vra'en je na ponovno su/enje, kao i postupak po optu)nici od 16. maja 2017. 
godine. Po ovim optu)nicama u toku 2019. i 2020. godine nisu otvoreni glavni pretresi po-
vodom ponovnog prvostepenog su/enja. Prema Zakonu o sudovima, koji je stupio na sna-
gu po+etkom 2019. godine, kao i prema uputstvu Vrhovnog suda Kosova od 25. septembra 
2019. godine, za postupanje u ovim predmetima nadle)no je Odeljenje za te&ka krivi+na dela 
Osnovnog suda u Mitrovici/Mitrovicë. 
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- da je izvr&io "zi+ko nasilje nad civilima tako &to je 22. maja 1999, kod groblja u 
Vu+itrnu, tukao drvenim &tpom albanske civile kojima su vojne, policijske i para-
militarne srpske snage prethodno bile naredile da sednu na zemlju;

- da je tokom ovih doga/aja, u saizvr&ila&tvu sa ostalim pripadnicima srpskih 
oru)anih snaga, u+estvovao u odvajanju mla/ih mu&karca koji su ukrcani u 
kamione i odvedeni u nepoznatom pravcu, dok su )ene, decu i starce primorali 
da +ekaju u koloni ispred jedne dvospratne ku'e, navodno da bi ih snabdeli 
identi"kacionim kartama. U nameri da seksualno iskoristi o&te'enu D.1, okriv-
ljeni je nasilno izdvojio o&te'enu D.1. i odveo je u prostoriju koja se nalazila na 
drugom spratu ku'e, gde se nalazilo jo& pet drugih )ena, koje su bile bez ode'e 
i seksualno iskori&'avane od strane nekoliko policajaca. Tom prilikom okrivlje-
ni, u prisustvu tih )ena i policajaca, bacio je na pod o&te'enu D.1, pocepao joj 
je ode'u i silovao ju je uz pomo' drugog, do sada neidenti"kovanog policajca, 
koji je, dok je okrivljeni silovao )rtvu, ovoj zatvorio usta, grizao je i stiskao joj 
grudi. U momentu kad je o&te'ena poku&ala da se okrene na stranu od jakih 
bolova, okrivljeni ju je udario nogom u predelu ki+me, od kojeg se udarca ona 
onesvestila. U vreme kada je o&te'ena bila podvrgnuta aktu silovanja, bila je u 
tre'em mesecu trudno'e. Kao posledica silovanja i batinanja, nakon odre/enog 
vremena, izgubila je blizance mu&kog pola. Radnje okrivljenog su na nju osta-
vile te&ke "zi+ke i psihi+ke traume. 

Tu)ila&tvo je radnje okrivljenog kvali"kovalo kao krivi+no delo ratni zlo#in protiv 
civilnog stanovni&tva po+injen u saizvr&ila&tvu i predvi/en i ka)njiv +lanom 142, u 
vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ, aktualno ka)njivo kao zlo#ini protiv #ove#nosti iz +lana 
143, st. 1, ta+ke 1.4 i 1.6, u vezi sa +lanom 31 KZRK.

Postupak ocene optu(nice
Pred predsednicom pretresnog ve'a Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri-
&tini/Prishtinë, Valbona Musliu Selimaj, koja je zasedala u svojstvu sudije poje-
dinca, 15. juna 2020. godine odr)ana je sednica prvog saslu&anja po optu)nici 
protiv Vukoti'a od strane Kancelarije STRK od 6. marta 2020. godine. 

Sednica saslu&anja bila je zatvorena za javnost. Prisustvovala je samo stru+na 
publika, posmatra+i OSBE i FHPK. Sednica se odvijala na albanskom, uz prevod 
na srpski. 

Prilikom provere da li je tu)ila&tvo ispunilo zakonom predvi/enu obavezu obe-
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lodanjivanja dokaza[48] prema okrivljenom i njegovoj odbrani, u toku sednice je 
utvr/eno da su odbrani okrivljenog blagovremeno dostavljeni spisi predmeta, ali 
je okrivljenom pre zasedanja bila dostavljena samo optu)nica. Tu)ila&tvo se oba-
vezalo da 'e i okrivljenom biti dostavljeni spisi predmeta.  

U toku ove sednice pro+itana je optu)nica, po kojoj se okrivljeni izjasnio da nije 
kriv. Tako/e, upoznat je od strane predsednice pretresnog ve'a o prednostima pri-
znanja krivice, kao i da u roku od trideset (30) dana mo)e sudu dostaviti prigovor 
na dokaze kojima je optu)nica podr)ana, kao i zahtev za odbacivanje optu)nice.

Branilac okrivljenog po slu)benoj du)nosti, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Ne-
boj&a Vlaji'[49], u svom obra'anju sudu najavio je prigovor na dokaze i zahtev za 
odbacivanje iste. On je, tako/e, upoznao sud da su protiv njegovog klijenta po-
dignute +etiri (4) optu)nice po optu)bama za ratne zlo#ine, od kojih je po jednoj 
optu)bi jedne od optu)nica postupak pravnosna)no okon+an. Krivi+ni postupci 
po ostalim optu)nicama su u toku i nalaze se u razli+itim fazama[50]. Iz tih razloga, 
on je predlo)io spajanje postupaka po optu)nicama podignutim protiv njegovog 
klijenta. 

Branilac je naveo da se po optu)nici Kancelarije STRK od po+etka marta 2020. 
godine njegovom klijentu ne mo)e suditi. Vukoti' je 11. novembra 2016. godi-
ne iz Crne Gore izru+en u vezi sa drugim kriv+nim delima. Pre izru+enja, pred 
nadle)nim sudovima obavljen je postupak na osnovu kojih je on izru+en pravo-
sudnim organima Kosova. U fazi pribavljanja saglasnosti od nadle)nih organa 
Crne Gore za vo/enje postupka u ovom predmetu, okrivljeni i njegova odbrana 
nisu imali mogu'nosti da prigovaraju postupku davanja saglasnosti da se kosov-
skim pravosudnim organima dozvoli odvijanje krivi+nog postupka u odnosu na 
okrivljenog Vukoti'a i u odnosu na krivi+no delo koje je predmet optu)nice koja 
se trenutno razmatra. Njegovim transferom, odnosno dozvolom za krivi+no go-
njenje, povre/en je Zakon o ekstradiciji, kao i Ustav Kosova, povodom +ega 'e 

[48]  *lanom 245, stav 4 ZKPRK predvi/eno je da sudija pojedinac ili predsednik pretresnog 
ve'a proveravaju da li je tu)ila&tvo ispunilo obavezu obelodanjivanja dokaza. 

[49]  Advokat Vlaji' (ina+e branilac okrivljenog i u pojedinim drugim predmetima) je u ovom 
predmetu anga)ovan po slu)benoj du)nosti zbog nedostatka sredstava okrivljenog da ga 
agna)uje na osnovu ovla&'enja. Advokat Vlaji' je branilac okrivljenog Vukoti'a u jo& dva 
predmeta +ija se su/enja o+ekuju pred Osnovnim sudom u Mitrovici/Mitrovicë. 

[50]  FHPK je u godi&njim izve&tajima za 2017. i 2018. godinu detaljno predstavio faze postup-
ka u kojima se nalaze predmeti pokrenuti po optu)nicama protiv okrivljenog. 
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se advokat )albom obratiti Ustavnom sudu Kosova. On je u toku ove sednice od 
tu)ila&tva tra)io svu dokumentaciju u vezi sa postupkom ekstradicije, kako bi se 
upoznao sa sadr)inom iste.

Dr)avni tu)ilac (sednici saslu&anja po optu)nici prisustvovao je dr)avni tu)ilac En-
ver Krasniqi) naglasio je da je braniocu predata kompletna dokumentacija predme-
ta, kao i dokumentacija koja se odnosi na saglasnost nadle)nih organa Crne Gore 
za odvijanje krivi+nog postupka. U slu+aju da branilac istu ne poseduje, i ova do-
kumentacija bi'e predata odbrani. Tu)ilac je dodao da je tu)ila&tvo od strane nad-
le)nih institucija Crne Gore, u postupku me/unarodne pravne saradnje, pribavilo 
saglasnost za vo/enje krivi+nog postupka protiv okrivljenog i u vezi sa krivi+nim 
delom za koje se on tereti u ovom predmetu. 

Zahtev za odbacivanje optu(nice
Advokat Neboj&a Vlaji' je u zakonom predvi/enom roku Specijalnom odeljenju 
Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë podneo zahtev za odbacivanje optu)nice 
Kancelarije STRK od 6. marta 2020. godine, zbog postojanja okolnosti koje za-
branjuju krivi+no gonjenje[51].

Prema zahtevu branioca, tu)ila&tvo je okrivljenom stavilo na teret izvr&enje kri-
vi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva predvi/en +lanom 142, u vezi 
sa +lanom 22 KZ SFRJ, ali ono pogre&no i nezakonito navodi da je krivi+no delo 
ka)njivo i kao zlo#ini protiv #ove#nosti prema +lanu 143, stav 1, ta+ke 1.4, 1.6, 1.7, 
u vezi sa +lanom 31 KZRK.

Branilac u zahtevu navodi da je okrivljeni Vukoti' 11. novembra 2016. godine, na 
osnovu re&enja Vi&eg suda u Podgorici (KV.br. 276/16 od 18. jula 2016. godine), 
koje je potvr/eno re&enjem Apelacionog suda Crne Gore od 12. avgusta 2016. 
godine, izru+en pravosudnim organima Kosova za druga krivi+na dela, odnosno 
za doga/aje u selima Gornje i Donje Studimlje, op&tina Vu+itrn/Vushtri, ali ne i 
za krivi+no delo obuhva'eno optu)nicom od 6. marta 2020. godine. 

Prema zahtevu branioca za odbacivanje optu)nice, Specijalni tu)ilac Kosova je 
17. novembra 2016. godine prvi put tra)io dozvolu od nadle)nih organa Crne 
Gore za vo/enje postupka protiv Vukoti'a za jo& neka druga krivi+na dela. Mi-

[51]  Predvi/ene +lanom 250, stav 1, ta+ka 1.3 ZKPRK – nastupila je zastarelost ili je radnja 
obuhva'ena pomilovanjem, ili pak postoje okolnosti koje zabranjuju krivi+no gonjenje. 
(http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/07/Zakonik-o-krivicnom-postupku.pdf). 
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nistarstvo pravde Crne Gore je 24. februara 2017. godine donelo re&enje kojim je 
dozvolilo vo/enje jo& nekih postupaka protiv okrivljenog, izuzev onih za koje je 
dozvoljena ekstradicija. Krivi+no delo ratni zlo#in izvr&en silovanjem, koje je obu-
hva'eno najnovijom optu)nicom, nije bilo obuhva'eno prvobitnim re&enjem o 
ekstradiciji. Specijalni tu)ilac Kosova i Ministarstvo pravde Kosova su 8. novem-
bra 2018. godine podneli novi zahtev nadle)nim organima Crne Gore da dozvole 
vo/enje postupka i za ovo krivi+no delo. Nadle)nim organima Crne Gore pome-
nute institucije su ponovile isti zahtev i 7. avgusta 2019. godine, nakon kojeg su 
dobile saglasnost za vo/enje postupka i za ovo kriiv+no delo, iako ono nije bilo 
predmet izru+enja po molbi Kosova od 21. marta 2016. godine. 

Branilac je u zahtevu elaborirao da +lan 36, stav 1 Zakona o me/unarodnoj prav-
noj saradnji Kosova[52] predvi/a da se lice ekstradirano na Kosovo ne'e krivi+no 
goniti niti 'e mu se suditi ni za jedno krivi+no delo izvr&eno pre njegovog izru+e-
nja, osim za dela za koja je dozvoljena ekstradicija. Re&enje Republike Crne Gore 
od 24. oktobra 2019. godine, kojim se dozvoljava vo/enje krivi+nog postupka po 
optu)nici za silovanje, prema braniocu pravno je krajnje problemati+no – okriv-
ljeni i njegova tada&nja odbrana nisu imali mogu'nosti da se tokom postupka u 
Crnoj Gori usprotive izru+enju i vo/enju postupka i za ovo krivi+no delo, jer se 
postupak za silovanje tada protiv okrivljenog nije ni vodio. 

Prema advokatu Vlaji'u, optu)nica podignuta protiv njegovog klijenta napisana 
je na nezakonit na+in, pau&alno, proizvoljno i bez ikakvih dokaza. Prema njemu, 
takva optu)nica ne mo)e biti osnov za su/enje i sadr)i delove koji moraju biti 
izba+eni.

Advokat Vlaji' je insistirao da okrivljeni ne mo)e da odgovara za krivi+no delo 
zlo#iin protiv #ove#nosti predvi/en +lanom 143 KZRK, koji predvi/a znatno o&tri-
ju kaznu zatvora – do +etrdeset (40) godina, ili +ak i do)ivotnu. Prema okrivlje-
nom je obavezna primena bla)eg zakona, odnosno zakona koji je bio na snazi u 
vreme izvr&enja dela za koje se tereti. 

[52]  Zakon o me/unarodnoj pravnoj saradnji Kosova, +lan 39, stav 1 predvi/a: 
 „Lice izru+eno Republici Kosovo ne'e se goniti krivi+no, niti biti ka)njeno za bilo koje krivi+no 

delo koje je po+injeno pre njegovog izru+enja, osim za ono koje je dopu&teno izru+enje, osim u 
slu+ajevima:

 1.1. Kada zamoljena dr)ava daje saglasnost zahtev za saglasnost se mo)e poslati od strane 
ministarstva i treba da bude propra'en dokumentima predvi/enim u +lanu 18 ovog zakona i 
pravnim dosijeom o svakoj izjavi koju je dalo izru+eno lice u vezi sa krivi+nim delom koje je u 
pitanju.“ 
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Branilac je predlo)io sudu da usvoji njegov zahtev i donese re&enje kojim 'e odba-
citi optu)nicu STRK od 6. marta 2020. godine i nalo)iti tu)iocu da pripremi novu 
optu)nicu u skladu za navodima odbrane.

Odgovor tu(ioca Kancelarije STRK na zahtev za odbacivanje optu(nice 
Prema navodima iz odgovora, Kancelarija STRK je od nadle)nih organa Crne Gore 
tra)ila saglasnost i za odvijanje krivi+nog postupka u pravcu krivi+nog dela koje nije 
bilo obuhva'eno postupkom ekstradicije i u skladu sa zakonskim normama dobila 
je tra)enu saglasnost. U toku postupka tra)enja saglasnosti, STRK je Ministarstvu 
pravde Crne Gore dostavilo i re&enje o pokretanju istrage protiv okrivljenog, kojom 
prilikom su nadle)ne institucije Crne Gore upoznate o osnovama sumnje za posto-
janje krivi+nog dela za koje se okrivljeni Vukoti' tada sumnji+io (u vreme podno-
&enja zahteva za saglasnost). Nakon zavr&ene istrage protiv okrivljenog, tu)ila&tvo 
je podiglo optu)nicu na osnovu identi+nog +injeni+nog stanja, koje je bio navedeno 
u re&enju za pokretanje istrage i odnosilo se na slu+aj silovanja za vreme oru)anog 
sukoba na Kosovu, a po istom pravnom osnovu u pogledu zakona koji je bio na 
snazi u vreme oru)anog sukoba. Naime, u vreme podizanja optu)nice, ocenjeno je 
da +injeni+no stanje vi&e odgovara krivi+nom delu zlo#ini protiv #ove#nosti iz +lana 
143, stav 1, ta+ke 1.4, 1.6, 1.7 Krivi+nog zakonika Kosova. 

Tu)ila&tvo je predlo)ilo da se zahtev za odbacivanje optu)nice odbije, kao i da se 
optu)nica STRK KTS. br. 9/2018 od 6. marta 2020. godine, potvrdi. 

Re"enje Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri"tini/Prishtinë
Sudija Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë Valbona Musliu 
Selimaj, u svojstvu predsednice pretresnog ve'a i van zasedanja, dana 7. avgusta 
2020. godine donela je re&enje kojim je odbila kao neosnovan zahtev za odbaciva-
nje optu)nice STRK od 6. marta 2020. godine, podnet u ime okrivljenog Vukoti'a 
od strane njegovog branioca, advokata Vlaji'a. 

Prema nalazima suda, ne stoje tvrdnje precizirane u zahtevu branioca okrivljenog 
da je njegov klijent izru+en pravosudnim organima Kosova nakon postupka koji 
je vo/en po zahtevu za ekstradiciju za druga krivi+na dela, a ne i za krivi+no delo 
kojim se okrivljeni tereti optu)nicom i koja je predmet razmatranja na sudu. Nad-
le)ni organi Crne Gore, nakon pokretanja istrage u pravcu krivi+nog dela koje je 
predmet aktuelne optu)nice, upoznati su sa detaljima o na+inu izvr&enja krivi+nog 
dela, na osnovu kojih su oni dali saglasnost za odvijanje postupka u pravcu krivi+-
nog dela koje je precizirano optu)nicom koja je predmet ocene od strane ovog suda. 
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Prema nalazima suda, optu)nica Kancelarije STRK od 6. marta 2020. godine sa-
+injena je u harmoniji sa zakonom, a podr)ana je i sa dovoljno dokaza koji po-
tvr/uju dobro osnovanu sumnju da je okrivljeni po+inio krivi+no delo kojim se 
tereti. 

Sud je na&ao da je pravna kvali"kacija krivi+nog dela od strane STRK obavljena u 
skladu sa zakonom i prema zakonu koji je bio na snazi u vreme izvr&enja krivi+-
nog dela (KZ SFRJ). U ovom kontekstu (navo/enja +lana Krivi+nog zakonika Ko-
sova od strane tu)ila&tva), sud je to ocenio kao okolnost kojom je tu)ila&tvo htelo 
samo da skrene pa)nju da je krivi+no delo ka)njivo i prema Krivi+nom zakoniku 
koji je trenutno na snazi na Kosovu, ali ne i kao zakon u primeni u konkretnom 
slu+aju. Sud 'e po slu)benoj du)nosti u toku postupka u ovom predmetu voditi 
ra+una o primeni zakona, kao i u pogledu pravne kvali"kacije krivi+nog dela. 

Sud nije prihvatio navode odbrane okrivljenog koji su se odnosili na dispozitiv 
predmetne optu)nice, i na&ao je da ova krivi+na stvar treba da pre/e u fazu glav-
nog pretresa, gde 'e se strankama dati mogu'nost izvo/enja dokaza predlo)enih 
od njihove strane. Ovom prilikom, okrivljeni i njegov branilac 'e imati i mogu'-
nost da iznesu zahteve odbrane.

Tako/e, sud nije na&ao da ne postoje okolnosti koje ometaju krivi+no gonjenje. 
Ne postoje ni okolnosti koje isklju+uju krivi+nu odgovornost, kao &to nema za-
starelosti krivi+nog gonjenja, amnestije ili pomilovanja. Prema sudu, postoji do-
voljno dokaza koji potvr/uju osnovanu sumnju i treba i'i na glavni pretres u toku 
kojeg 'e se o predmetu odlu+ivati na meritoran na+in.

'alba okrivljenog na odluku Specijalnog odeljenja 
Branilac okrivljenog Vukoti'a, )albom od 28. avgusta 2020. godine, osporavao 
je re&enje sudije Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë od 7. 
avgusta 2020. godine, kojim je zahtev odbrane za odbacivanje optu)nice odbijen 
kao neosnovan.

Odbrana je )albom osporavala re&enje suda zbog postojanja okolnosti koje isklju-
+uju krivi+no gonjenje i bitnih povreda odredbi Zakonika o krivi+nom postupku. 

Branilac je u )albi uglavnom ponovio svoje navode iz zahteva za odbacivanje op-
tu)nice. Predlo)io je Apelacionom sudu da donese re&enje kojim 'e usvojiti )al-
bene navode.  
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Povodom )albe branioca okrivljenog, Zorana Vukoti'a, Apelaciono tu)ila&tvo je 
podneskom od 15. septembra 2020. godine predlo)ilo Apelacionom sudu da odbije 
)albu branioca kao neosnovanu i potvrdi re&enje Specijalnog odeljenja Osnovnog 
suda, kojim je odbijen zahtev za odbacivanje optu)nice od 6. marta 2020. godine. 
Apelacioni tu)ilac je u svom predlogu podr)ao navode prezentirane u obrazlo)enju 
)albenog re&enja. Prema predlogu, predsednik pretresnog ve'a je pravilno ocenio 
+injeni+no stanje zasnovano na konkretnim i prihvatljivim dokazima sa zakonskog 
i proceduralnog aspekta. 

Prema nalazima Apelacionog tu)ila&tva, )alba branioca okrivljenog je neosno-
vana i predlo)eno je Apelacionom sudu da istu odbije i potvrdi )albeno re&enje.

Re"enje Apelacionog suda
Kao &to je na po+etku ove analize navedeno, )albeno ve'e Apelacionog suda je 
svojim re&enjem od 18. septembra 2020. godine odbilo kao neosnovanu )albu 
branioca okrivljenog Vukoti'a podnetu na re&enje Specijalnog odeljenja Osnov-
nog suda u Pri&tini/Prishtinë, kojim je odbijen zahtev branioca za odbacivanje 
optu)nice. 

Apelacioni sud je svojom odlukom potvrdio nalaze Osnovnog suda, tj. da je nad-
le)no tu)ila&tvo, nakon pokretanja istrage protiv okrivljenog Vukoti'a, od strane 
nadle)nih organa Crne Gore dobilo saglasnost za vo/enje postupka protiv okriv-
ljenog i u pravcu krivi+nog dela koje je predmet optu)nice od 6. marta 2020. 
godine. Prema nalazima suda koji je odlu+ivao u drugom stepenu, )albeni na-
vodi odbrane su neosnovani. Prvostepeni sud je na zakonit na+in ocenio navode 
zahteva za odbacivanje optu)nice, a dao je i dovoljno razloga koji navode da je 
optu)nica tu)ila&tva podr)ana prihvatljivim i dokazima pribavljenim na zakonit 
na+in, koji potvr/uju osnovanu sumnju da je okrivljeni po+inio krivi+no delo 
kojim se tereti. 

Tako/e, drugostepeni sud je podr)ao nalaze prvostepenog suda u pogledu pravne 
kvali"kacije krivi+nog dela koje je okrivljenom optu)nicom stavljeno na teret. 
Pravna kvali"kacija je obavljena prema zakonu koji je bio na snazi u vreme izvr-
&enja krivi+nog dela, dakle prema KZ SFRJ, ali je krivi+no delo ka)njivo i prema 
zakonu koji je na snazi. To, prema sudu, zna+i da je optu)nica sastavljena u skladu 
sa +lanom 241 ZKPRK.

Formalno otvaranje glavnog pretresa zakazano je za 21. januar 2021. godine.
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Nalazi FHPK
1. Optu)nicom od 6. marta 2020. godine, tu)ila&tvo je radnje okrivljenog, precizi-
rane u dispozitivu optu)nice, pravno kvali"kovalo kao ratni zlo#in protiv civilnog 
stanovni&tva, po+injen u saizvr&ila&tvu i predvi/eno +lanom 142, u vezi sa +lanom 
22 KZ SFRJ, koji je povoljniji za optu)enog nego KZK. Detaljno opisuju'i situaci-
ju u gradu gde su se odvijale inkriminisane radnje (Vu+itrn/Vushtri) tokom maja 
meseca 1999. godine, koja je, pored ostalog, veri"kovana u pojedinim presudama 
Me/unarodnog suda za biv&u Jugoslaviju (MKSJ), tu)ila&tvo je na&lo da je KZ SFRJ 
bio na snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela, koje je okrivljenom stavljeno na teret.

Prema tu)ila&tvu, radnje optu)enog se tako/e mogu podvesti i ka)njive su i na 
osnovu +lana 143, stav 1, ta+ke 1.4, 1.6, 1.7, u vezi sa +lanom 31 KZRK (krivi+no 
delo zlo#ini protiv #ove#nosti). 

Dakle, tu)ila&tvo je na&lo da se krivi+no delo koje se okrivljenom stavlja na teret, 
prema radnjama izvr&enja, mo)e kvali"kovati kao ratni zlo#in protiv civilnog sta-
novni&tva, ka)njiv prema KZ SFRJ, kao zakonu koji je bio na snazi u vreme kada 
su se zlo+ini desili, ali da se istovremeno iste radnje izvr&enja mogu okvali"kovati 
kao krivi+no delo zlo#ini protiv #ove#nosti. Me/utim, u KZ SFRJ kao zakonu koji 
u ovom slu+aju u)iva prioritet, zlo#ini protiv #ove#nosti ne postoje ka posebno 
krivi+no delo, ve' je to naziv glave XVI ovog zakona u kojem se nabrajaju geno-
cid, ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, ratni zlo#in protiv ranjenika i bole-
snika, ratni zlo#in protiv ratnih zarobljenika, orgnizovanje grupe i podsticanje na 
izvr&enje genocida i ratnih zlo#ina, protivpravno ubijanje i ranjavanje neprijatelja, 
protivpravno oduzimanje stvari od ubijenih i ranjenih lica, upotreba nedozvoljenih 
sredstava borbe, kao i jo& neka krivi+na dela.

*lan 2, stav 2 KZRK (na+elo zakonitosti) predvi/a: „Nikome se ne mo)e izre'i 
krivi+na sankcija, niti mera obaveznog tretiranja za delo koje pre nego je izvr&eno 
nije bilo utvr/eno zakonom kao krivi+no delo i za koje nije bila propisana krivi+-
na sankcija niti mera obaveznog tretiranja.“[53]

*lan 3 KZRK (po institutu primene najpovoljnijeg zakona), stav 1 predvi/a: „Na 
izvr&ioca se primenjuje zakon koji je va)io u vreme izvr&enja krivi+nog dela“. Stav 
2 +lana 3: „U slu+aju izmene va)e'eg zakona pre izricanja pravnosna)ne odluke, 
primeni'e se zakon koji je povoljniji za po+inioca.“ 

[53]  http://dpnsee.org/document/krivicni-zakonik-kosova-2019/ 
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Me/utim, u vezi sa izlo)enim treba imati u vidu da su4zlo#ini protiv #ove#nosti4kao 
krivi+no delo prvi put pomenuto i primenjeno na su/enjima u Nirnbergu, da je 
usvojeno Rimskim statutom, a tako/e je predvi/eno i Statutom Me/unarodnog 
krivi+nog suda za biv&u Jugoslaviju (MKSJ). Za postojanje elemenata ovog kri-
vi+nog dela, tj. da se vr&i +injenjem naro+ito te&kih kr&enja ljudskog dostojanstva, 
ono treba da bude usmereno protiv velikog broja )rtava na &irem podru+ju, da 
nije izolovani ili sporadi+ni doga/aj, kao i da se radi o delima koja su zabranjena 
me/unarodnim pravom. Noviji krivi+ni zakonici dr)ava nastalih nakon raspa-
da Jugoslavije predvi/aju4zlo#in protiv #ove#nosti+kao posebno krivi+no delo. Po 
ovoj optu)bi do sada je su/eno jedino u BiH. Na osnovu pretrage na referentnim 
internet stranicama, po optu)bama za4zlo#in protiv #ove#nosti+u BiH doneto oko 
dvadesetak prvostepenih presuda u periodu od 2007. do 2009. godine[54]. Tako/e, 
po ovom osnovu je MKSJ doneo oko +etrdesetak (40), dok je Me/unarodni kri-
vi+ni sud za Ruandu (MKSR) doneo nekoliko presuda. Primenjivanje ovog dela u 
praksi je kompleksno i zahteva studioznu i sistemati+nu istragu, kao i ispunjenje 
napred navedenih uslova koji predstavljaju obele)je krivi+nog dela.  
 
2. Po ocenjenoj optu)nici, nakon odluke Apelacionog suda od 18. septembra 
2020. godine, do kraja izve&tajne godine nije otvoren glavni pretres, iako je otva-
ranje bilo planirano i zakazano, ali je bilo odlo)eno zbog bolesti nosilaca pravo-
sudnih funkcija anga)ovanih u ovom predmetu. 

Na tok krivi+nog postupka u ovom predmetu u toku izve&tajnog perioda uticala 
je i situacija izazvana Covid-19 pandemijom. Optu)nica je podignuta kratko vre-
me pre odluke Sudskog saveta Kosova od 12. marta 2020. godine, kojom su radi 
spre+avanja &irenja pandemije ograni+ene sve sudske delatnosti gde je uklju+ena 
javnost. Ovakva situacija trajala je do sredine juna meseca 2020. godine, kada je 
po+elo zakazivanje, posebno hitnih predmeta, uz prisustvo posmatra+a i medija, 
ali bez publike. 

[54]  FHPK prilikom izrade godi&njeg izve&taja nije mogao da pribavi potvrdu da li je neka od po-
mentih presuda pravosna)na.
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!.".1.3. Ponovna su%enja

1.3.1. Predmet: Tu!ilac protiv Remzija Shala/Remzi Shala 

Pred pretresnim ve'em Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizre-
nu[55], kojim predsedava sutkinja Raima Elezi[56], dana 24. juna 2020. godine otvo-
ren je glavni pretres u ponovnom su/enju u predmetu Tu'ilac protiv Remzija Shala. 
Presudom Vrhovnog suda Kosova od 20. marta 2020. godine ovaj predmet je vra-
'en prvostepenom sudu na ponovno razmatranje i odlu+ivanje. 

Ponovno su/enje je otvoreno po optu)nici Kancelarije STRK od 19. oktobra 2016. 
godine, koja je na po+etku novog pretresa precizirana od strane tu)ioca STRK. 

Ve'e Vrhovnog suda Kosova, kojim je predsedavala sudija Nesrin Lushta[57], na sed-
nici odr)anoj 2. marta 2020. godine, a postupaju'i po vanrednom pravnom leku – 
zahtevu za za&titu zakonitosti osu/enog Remzija Shala i njegovog branioca, donelo 
je presudu kojom je po slu)benoj du)nosti ukinulo pravnosna)nu presudu Ode-
ljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizrenu (K/P br/nr. 181/2016) od 
3. jula 2019. godine, kao i presudu Specijalnog odeljenja Apelacionog suda (0TS/
APS br/nr.14/2019) od 26. novembra 2019. godine i predmet vratilo na ponovno 
su/enje i razmatranje. 

[55]  Prema Zakonu o sudovima koji je stupio na snagu 2. januara 2019. godine, +lanom 13 pred-
vi/eno je da tada formirano Specijalno odeljenje pri Osnovnom sudu bude nadle)no za po-
stupanje u predmetima po optu)nicama Specijalnog tu)ila&tva Kosova (STRK), podignutim 
nakon formiranja ovog odeljenja, kao i optu)nicama STRK u kojima nije okon+an postupak 
ocene optu)nice. Predmeti u kojima je postupak ocene okon+an, bi'e razmatrani od strane 
nadle)nih sudova (uglavnom prema teritorijalnoj nadle)nosti), ili sudova koji su prvi zapo-
+eli krivi+ni postupak, do njihovog okon+anja. 

[56]  *lanovi pretresnog ve'a ponovnog su/enja, sudije Luan Berisha i Fatmir Krasniqi. Po-
novno su/enje se odvija pred istim pretresnim ve'em koje je odlu+ivalo i u prvom prvoste-
penom su/enju.

[57]  *lanovi ve'a, sudije Vrhovnog suda Kosova Agim Maliqi i Rasim Rasimi.
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Ponovno otvoreni glavni pretres nije okon+an do kraja izve&tajne godine. Nasta-
vak je najavljen za 11. februar 2021. godine.

Tok krivi%nog postupka[58]

Pretkrivi+ni istra)ni postupak povodom nasilnog odvo/enja iz svoje ku'e Haxhi-
ja Përteshi iz sela Dulje/Duhël od strane naoru)anih i uniformisanih pripadnika 
OVK/UÇK 26. juna 1998. godine, kao i povodom njegove nerazja&njene smrti na-
kon nekoliko dana (njegovo be)ivotno telo je prona/eno 1. jula 1998. godine pored 
puta u centru sela) iniciran je svedo+enjima +lanova njegove porodice datih istra)i-
teljima policije UNMIK-a tokom 2002. godine. 

Istra)ivanje ovog zlo+ina i mogu'ih po+inilaca nastavljeno je i od strane istra)itelja 
EULEX-a, nakon &to je ova misija za vladavinu prava preuzela nadle)nosti na Kosovu 
2009. godine. Re&enjem me/unarodnog tu)ioca EULEX-a od 24. aprila 2014. godine, 
pokrenuta je istraga protiv biv&ih pripadnika OVK/UÇK, Remzija Shala i B.Q[59]. 

Nasilno odvo/enje od ku'e, odnosno li&enje slobode i smrt Haxhija Përteshi su se 
dogodili zbog navodne sumnje da je sara/ivao sa srpskim snagama. 

Nakon su)enja mandata misije EULEX-a na Kosovu, predmet je u leto 2015. go-
dine ustupljen u nadle)nost doma'im tu)iocima Kancelarije STRK, koji su nasta-
vili istragu protiv Shale i B.Q. Istraga protiv osumnji+enog B.Q. je ubrzo obustav-
ljena usled nedostatka dokaza. 

Optu(nica
Kancelarija STRK (tu)ilac Haki Gecaj) je dana 19. oktobra 2016. godine[60] podigla 
optu)nicu protiv okrivljenog Remzija Shala u pravcu krivi+nog dela ratni zlo#in 
protiv civilnog stanovni&tva[61], po+injenog u sau+esni&tvu sa nepoznatim izvr&ioci-

[58]  Krivi+ni postupak u predmetu Tu'ilac protiv Remzija Shala bio je predmet analiza koji 
su objavljene u godi&njim izve&tajima FHPK za 2016, 2017, 2018. i 2019. godinu. One se 
mogu na'i na slu)benoj internet stranici FHPK: www.hlc-kosovo.org. U okviru ovog go-
di&njeg izve&taja o su/enjima pra'enim u toku 2020. godine detaljno 'e biti predstavljen 
deo krivi+nog postupka koji se odvijao u izve&tajnoj godini, odnosno odluka Vrhovnog 
suda Kosova i po+etak ponovnog su/enja u toku 2020. godine. 

[59]  Istra)ni postupak protiv osumnji+enog B.Q. je kasnije obustavljen usled nedostatka dokaza. 
[60]  Ovo je prva optu)nica za ratne zlo+ine podignuta od strane doma'ih tu)ilaca Kancelarije 

STRK, nakon su)enja mandata EULEX-a 15. juna 2014. godine.
[61]  Predvi/eno +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ, u vezi sa +lanom 3 (1a) *etvrte 0enev-

ske konvencije iz 1949. godine, tako/e ka)njivim +lanom 152, u vezi sa +lanom 32 KZRK.
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ma za vreme oru)anog sukoba na Kosovu. Okrivljeni se optu)nicom tereti da je 26. 
juna 1998. godine, u selu Dulje/Duhël, op&tina Suva Reka/Suharekë, u ve+ernjim 
+asovima i uz upotrebu sile odveo od ku'e Haxhija Përteshi, +ije je telo nakon neko-
liko dana (1. jula 1998. godine) prona/eno u blizini regionalnog puta u selu Dulje/
Duhël, op&tina Suva Reka/Suharekë. 

Glavni pretres
Postupak ocene optu)nice pred Odeljenjem za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda 
u Prizrenu okon+an je re&enjem o odbijanju zahteva za odbacivanje optu)nice od 
6. marta 2017. godine. Apelacioni sud je re&enjem od 23. marta 2017. godine po-
tvrdio ovo re&enje Osnovnog suda. 

Glavni pretres prvog prvostepenog su/enja otvoren je 12. maja 2017. godine +ita-
njem optu)nice. Po njoj se okrivljeni Shala izjasnio da nije kriv. Izneta su i uvodna 
izlaganja stranaka u postupku. Pretresno ve'e je do objavljivanja presude, 2. jula 
2019. godine, zasedalo trideset i sedam (37)[62] sudskih dana, u okviru kojih je sa-
slu&ano trideset (30) svedoka predlo)enih od strane stranaka u postupku, kao i po 
slu)benoj du)nosti od strane pretresnog ve'a [dvadeset tri (23) po predlogu tu-
)ioca, +etiri (4) po predlozima o&te'ene strane, a tri (3) po slu)benoj du)nosti od 
strane suda]. Izvedeni su materijalni dokazi. Okrivljeni[63] je odgovarao na pitanja 
svog branioca. Odbio je da odgovara na pitanja tu)ioca i pretresnog ve'a, koriste'i 
pravo da se brani 'utanjem. Stranke u postupku su iznele svoje zavr&ene argumente. 

Prvostepena presuda
Okrivljeni je presudom, koja je objavljena 3. jula 2019. godine, ogla&en krivim za iz-
vr&enje krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[64], zato &to je za vreme 

[62]  U dane su/enja nisu ura+unate sednice saslu&anja po optu)nici.
[63]  Okrivljeni se u toku prvog prvostepenog su/enja do kraja 2018. godine branio sa slobo-

de. On se, iako uredno obave&ten, nije odazvao pozivu suda za nastavak glavnog pretresa, 
koji je bio zakazan za 9. januar 2019. godine. Po poternici je li&en slobode 24. maja 2019. 
godine u jutarnjim +asovima. On se nakon dono&enja presude Apelacionog suda od 26. 
novembra 2019. godine, koji je odlu+ivao po )albi na prvostepenu presudu, nalazio na 
izdr)avanju kazne zatvora. Ukidanjem presuda ni)ih sudova od strane Vrhovnog suda Ko-
sova presudom od 20. marta 2020. godine, kao i vra'anjem predmeta na ponovno razma-
tranje i odlu+ivanje, okrivljenom je 30. aprila 2020. godine ponovo odre/en jednomese+ni 
pritvor, koji je kasnije produ)avan. Okrivljeni je do kraja izve&tajne godine bio u pritvoru. 

[64]  Po+injeno u sau+esni&tvu, predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ 
SFRJ, u vezi sa +lanom 3 (a) *etvrte 0enevske konvencije, tako/e ka)njivo +lanom 152, 
stavovi 1 i 2, u vezi sa +lanom 31 KZRK (2012).
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oru)anog sukoba u svojstvu pripadnika OVK/UÇK, uniformisan i naoru)an, 26. 
juna 1998. godine oko 23:00 +asa u selu Dulje/Duhël, op&tina Suva Reka/Suharekë, 
u sau+esni&tvu sa jo& pet (5) ili &est (6) pripadnika OVK/UÇK, li&io slobode civila 
Haxhija Përteshi, za kojeg se sumnjalo da sara/uje sa srpskim oru)anim snagama. 
Njegovo be)ivotno telo prona/eno je pored puta u centru sela, nakon nekoliko dana.

Presudom prvostepenog suda okrivljenom je izre+ena kazna zatvora u trajanju od 
+etrnaest (14) godina, u koju mu je ura+unato vreme provedeno u pritvoru, koji 
mu je produ)en do pravnosna)nosti presude. 

'albeni postupak
Okrivljeni i njegov branilac, advokat iz Suve Reke/Suharekë Natal Bullakaj, ospo-
ravali su prvostepenu presudu )albom zbog bitnih povreda odredbi krivi+nog po-
stupka, povrede krivi+nog zakona, pogre&no i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog 
stanja, kao i odluke o krivi+noj sankciji. Punomo'nik o&te'enih je prvostepenu 
presudu osporavao zbog visine izre+ene kazne.

Presuda Apelacionog suda
0albeno ve'e Specijalnog odeljenja Apelacionog suda, kojim je predsedavao sudi-
ja Vaton Durguti[65], u predmetu Tu'ilac protiv Remzija Shala, dana 26. novembra 
2019. godine odr)alo je sednicu, u toku koje su razmatrane )albe stranaka na 
presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizrenu objavljenu 3. 
jula 2019. godine (K/P br.nr. 181/2016). 

0albeno ve'e je svojom presudom od 26. novembra 2019. godine delimi+no pri-
hvatilo )albene navode okrivljenog, tako &to je presudu Odeljenja za te&ka krivi+na 
dela Osnovnog suda u Prizrenu po slu)benoj du)nosti izmenilo u pogledu pravne 
kvali"kacije krivi+nog dela i visine izre+ene kazne. Apelacioni sud je presudom na-
&ao da u radnjama okrivljenog Remzija Shala ima elemenata krivi+nog dela ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&tva iz +lana 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ (koji je 
bio na snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela), kao i u vezi sa +lanom 3 (1a) *etvrte 
0enevske konvencije iz 1949. godine, za &ta mu je izrekao kaznu zatvora u trajanju 
od deset (10) godina. 

Presudom Apelacionog suda je kao neosnovana odbijena )alba punomo'nika 
o&te'enih, advokata iz Pri&tine/Prishtinë Asdrena Hoxha.

[65]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Kreshnik Radonjiqi (sudija izvestilac) i Burim Ademi.
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Zahtev za za"titu zakonitosti 
Branilac okrivljenog Shale, advokat Natal Bullakaj je protiv pravnosna)ne pre-
sude Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizrenu od 3. jula 2020. 
godine (K.br.181/2016) i presude Specijalnog odeljenja Apelacionog suda (APS.
br.14/2019) od 26. novembra 2019. godine, Vrhovnom sudu Kosova 20. januara 
2020. godine podneo vanredni pravni lek – zahtev za za&titu zakonitosti zbog 
povreda krivi+nog zakona iz +lana 432, stav 1, ta+ka 1.2 ZKPRK i bitnih povreda 
odredaba krivi+nog postupka iz +lana 382 ZKPRK. 

Prema navodima zahteva za za&titu zakonitosti, prvostepeni sud je povredio kri-
vi+ni zakon na &tetu osu/enog, jer je on ogla&en krivim za izvr&enje krivi+nog 
dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva (iz +lana 142, u vezi sa +lanom 22 KZ 
SFRJ, kao i u vezi sa +lanom 3 (1a) *etvrte 0enevske konvencije iz 1949. godine, 
ka)njivo i +lanom 152, u vezi sa +lanom 31 KZRK), iako na osnovu izvedenih do-
kaza koji se nalaze u spisima predmeta proizilazi da u radnjama okrivljenog nema 
elemenata krivi+nog dela za koje je optu)en i ogla&en krivim. Dalje se navodi da 
prvostepeni sud prilikom objavljivanja presude nije obrazlo)io odlu+uju'e +inje-
nice koje +ine obele)je krivi+nog dela, kao i +injenice koje se odnose na zakonsku 
kvali"kaciju krivi+nog dela.

Prema navodima zahteva, prvostepeni sud prilikom objavljivanja presude kojom 
je okrivljenog proglasio krivim nije pravilno ocenio sve okolnosti i +injenice koje 
su uticale na krivicu, odnosno nevinost okrivljenog. Kazna je odre/ena bez utvr-
/ivanja krivice. Prilikom dono&enja odluke, prvostepeni sud nije uzeo u obzir 
okolnosti koje idu u prilog okrivljenom. Vrsta i visina odre/ene kazne su u su-
protnosti sa zakonom, jer nisu utvr/ene sve okolnosti koje bi uticale na done&enje 
pravi+ne i zakonite odluke.

Branilac zahtevom tvrdi da prostepeni sud nije dao jasno obrazlo)enje odlu+uju-
'ih +injenica u vezi sa izvr&enjem krivi+nog dela za koje se okrivljeni Shala tereti. 
Tako/e postoje nesaglasnosti izme/u dispozitiva i obrazlo)enja presude.

Prema navodima branioca, drugostepeni sud je ponovio propuste prvostepenog 
suda u pogledu kvali"kacije krivi+nog dela. Apelacioni sud je po slu)benoj du)no-
sti izvr&io rekvali"kaciju, kvali"kuju'i krivi+no delo kao ratni zlo#in protiv civilnog 
stanovn&tva iz +lana 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ, kao i u vezi sa +lanom 3 (1a) 
*etvrte 0enevske konvencije iz 1949. godine. Drugostepeni sud je presudu Ode-
ljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizrenu izmenio samo u pogledu 
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odluke o kazni, izrekav&i optu)enom kaznu zatvora u trajanju od deset (10) godina, 
u koju je ura+unato vreme provedeno u pritvoru od 24. maja 2019. godine.

Prema nalazima branioca, drugostepeni sud svojom odlukom nije uspeo da eli-
mini&e propuste i povrede prvostepenog suda, &to je bilo mogu'e ukidanjem pr-
vostepene presude i vra'anjem predmeta na prvostepeno su/enje.
 
Prema nalazima zahteva, Apelacioni sud je prilikom prekvali"kacije na&ao da je 
okrivljeni krivi+no delo po+inio kao naredbodavac, odnosno da je okrivljeni kri-
ti+ne ve+eri rukovodio grupom koja je bila u ku'i o&te'enog. Drugostepeni sud 
nije predstavio dokaze kojima bi opravdao svoje nalaze. Prema tvrdnjama odbra-
ne, osu/eni je bio samo obi+an vojnik. Tvrdnje da je osu/eni kriti+ne ve+eri ru-
kovodio ekipom koja je bila u ku'i o&te'enih je po mi&ljenju odbrane izmi&ljotina 
o&te'enih, kao i posledica pogre&nog opisa ove radnje od strane organa gonjenja. 

Branilac je zahtevom naveo i primere povreda: pojedine okolnosti, odnosno po-
jedini vrlo bitni delovi izjava svedoka, nisu konstatovani od strane suda na za-
pisniku; saslu&ani su pojedini svedoci koji iz odre/enih razloga nisu trebali biti 
sasu&ani; pojedini predlozi odbrane nisu bili prihva'eni. 

Branilac je predlo)io Vrhovnom sudu da prihvati zahtev za za&itu zakonitosti okriv-
ljenog i oslobodi ga optu)bi kojima se tereti, ili da ukine presude Osnovnog suda u 
Prizrenu od 3. jula 2019. godine, kao i presudu Apelacionog suda od 26. novembra 
2019. godine, te da predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno odlu+ivanje ili, 
ako Vrhovni sud ne bude na&ao povrede navedene zahtevom, da izmeni navedene 
presude i okrivljenom Shali ubla)i kaznu ispod zakonskog minimuma. 

Mi"ljenje Kancelarije dr(avnog tu(ioca
Kancelarija dr)avnog tu)ioca je dopisom od 14. februara 2020. godine predlo)ila 
da se zahtev za za&titu zakonitosti osu/enog odbije kao neosnovan.

Presuda Vrhovnog suda Kosova
Vrhovni sud je na sednici ve'a razmotrio spise predmeta u skladu sa zakonskim 
odredbama (+lan 435, stav 1, u vezi sa +lanom 436, stav 1 ZKPRK), nalaze'i na 
kraju da je zahtev za za&titu zakonitosti osnovan. 

Vrhovni sud je na&ao da su osnovani navodi odbrane osu/enog da presuda pr-
vostepenog suda sadr)i bitne povrede krivi+nog postupka. Presuda drugostepe-
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nog suda ne sadr)i obrazlo)enje u vezi sa postojanjem krivi+nog dela i krivi+ne 
odgovornosti osu/enog. Pomenute povrede prvostepenog suda nisu uklonjene 
presudom drugostepenog suda, koja tako/e sadr)i bitne povrede odredaba kri-
vi+nog postupka predvi/enih +lanom 384, stav 1, ta+ka 12, u vezi sa +lanom 370, 
stav 7 ZKPRK.

Prema nalazima Vrhovnog suda, navedenim presudama nisu data obrazlo)enja u 
pogledu postojanja krivi+nog dela i krivi+ne odgovornosti osu/enog, posebno kada 
je re+ o delovanju osu/enog u pogledu izdavanja ili sprovo/enja naredbi, odnosno 
primene naredbi prema civilnom stanovni&tvu. Nije potvr/eno da je on delovao u 
suprotnosti sa odredbama +lana 142 KZ SFRJ, odnosno u uzimanju civila kao taoca.

Tako/e, prvostepeni sud nije obrazlo)io na koji na+in su se manifestovali elemen-
ti krivi+nog dela iz +lana 142 KZ SFRJ: „Ko kr&e'i pravila me/unarodnog prava u 
toku rata, oru)anog sukoba, okupacije, naredi da se prema civilnom stanovni&tvu 
vr&e ubistva, teror […], uzimanje talaca […], ili ko izvr&i neko drugo napred po-
menuto krivi+no delo [...]” 

Vrhovni sud je ocenio da prvostepeni sud svojom presudom nije obrazlo)io da li 
je osu/eni imao neku poziciju u vojnoj hijerarhiji u vreme kada je delovao, kao ni 
koju je konkretnu ulogu imao kriti+nog dana, iako nije sporno da je bio pripad-
nik OVK/UÇK. Ali da bi se, prema Vrhovnom sudu, utvrdili elementi krivi+nog 
dela kojim se osu/eni tereti potrebno je ispuniti dva uslova: kao prvo, da se jasno 
utvrdi da je on kao po+inilac izdao naredbu (&to potvr/uje postojanje njegove 
pozicije vi&eg ranga u odnosu na lica koja izvr&avaju naredbu), odnosno da se u 
ovom slu+aju ta+no utvrdi naredbodavac za delovanje protiv civilnog stanovni&-
tva, konkretno u ovom slu+aju prema o&te'enima, i kao drugo, da se utvrdi da li 
je osu/eni izvr&avao naredbu koju je dobio od svojih pretpostavljenih. U konkret-
nom slu+aju, ova dva bitna elementa ovog krivi+nog dela su u donetim sudskim 
odlukama ostala neutvr/ena. 

Prema Vrhovnom sudu, presudom nije opisan na+in delovanja osu/enog, +ime 
nisu ispunjeni osnovni elementi krivi+nog dela za koje je osu/eni ogla&en krivim. 
*injenica da je sa osu/enim kriti+ne ve+eri bilo jo& pet (5) ili &est (6) nepoznatih 
pripadnika OVK/UÇK ne zna+i da je osu/eni po svaku cenu bio rukovodilac te 
grupe, a posebno nije utvr/eno da je bio osoba koja je izdavala naredbe drugima, 
kako je konstatovano u presudi prvostepenog suda, &to je prihva'eno i podr)ano 
odlukom drugostepenog suda. 
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Prema nalazima Vrhovnog suda, obrazlo)enje presude prvostepenog suda je u su-
protnosti sa samim sobom. Prvostepeni sud je u presudi konstatovao da se na+in 
izvr&enja krivi+nog dela ratni zlo#in za koje je optu)eni ogla&en krivim „sastoji od 
izdavanja naredbi za izvr&enje nedozvoljenih radnji ili izvr&enje istih”, iako ni jedan 
pasus prvostepene presude ne razre&ava dilemu da li je potvr/eno postojanje napred 
citiranih elementa. Iz ovog proizilazi da je obrazlo)enje u suprotnosti sa dispozitivom 
presude prvostepenog suda o postojanju krivi+nog dela i odgovornosti osu/enog. 

Prvostepenom presudom nisu utvr/eni elementi krivi+nog dela, poput na primer 
na+ina delovanja osu/enog, tj. da li je on delovao kao neko ko je izdavao ili izvr&avao 
naredbe prema o&te'enima. Iz tih razloga, prvostepena presuda je sa+injena uz bitne 
povrede krivi+nog postupka, koje nisu eliminisane odukom drugostepenog suda. 
 
Prvostepeni sud u toku ponovnog postupka treba da postupi u skladu sa presu-
dom Vrhovnog suda, da izvede postoje'e dokaze, po potrebi pribavi i izvede i 
druge dokaze i donese zakonitu i pravi+nu odluku u ovom predmetu. Pre svega, 
treba elminisati nejasno'e u razvoju doga/aja, kao i precizirati na+in delovanja 
osu/enog. Na taj na+in 'e se u potpunosti utvrditi da li je on izdavao naredbe ili 
je postupao po nare/enju da na taj na+in deluje prema civilnom stanovni&tvu, u 
konkretnom slu+aju prema o&te'enima. 

Ponovno su&enje
Glavni pretres ponovnog su/enja otvoren je 24. juna 2020. godine pred pretre-
snim ve'em u istom sastavu koje je odlu+ivalo u prvom prvostepenom su/enju. 

Pretres je otvoren +itanjem izmenjenog dispozitiva optu)nice od 19. oktobra 2016. 
godine, u skladu sa primedbama Apelacionog suda u vezi sa presudom od 26. no-
vembra 2019. godine. 

Prema njoj: 
- optu)eni je za vreme rata na Kosovu, dana 26. juna 1998. godine, oko 23:00 +asa u 
selu Dulje/Duhël, u svojstvu pripadnika OVK/UÇK, uniformisan, naoru)an dugim 
oru)jem, zajedno sa jo& pet (5) ili (6) neidenti"kovanih, naoru)anih i maskiranih 
pripadnika OVK/UÇK, do&ao do ku'e Haxhija Përteshi, za kojeg su on i njegova 
grupa sumnjali da je sara/ivao sa srskim snagama. Kada su do&li do ku'e, pozvali su 
)rtvu po imenu. Odazvao se njegov sin, svedok Agron Përteshi. Grupa je tra)ila da se 
sretne sa )rtvom, koja je tog momenta bila u unutra&njosti ku'e. Nakon &to ju je sin 
obavestio da je neko tra)i, )rtva je iza&la u dvori&te i na pitanje okrivljenog da li je on 
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Haxhi, )rtva je to potvrdila. Nakon kratkog razgovora okrivljeni mu je rekao: „Hajde 
sa nama radi jednog du)eg razgovora sa tobom.“ Haxhi je odgovorio: „Da, samo 
da uzmem cigarete“, na &ta mu je okrivljeni rekao: „Hajde, mi imamo sve.“ Kada su 
sa )rtvom iza&li iz dvori&ta, pripadnici OVK/UÇK uhvatili su )rtvu ispod ruku, na-
stavljaju'i pe&ice u pravcu naselja Çatanëva, odakle su kolima nastavli u pravcu sela 
Graj+evce/Grajçevc. Nakon nekoliko dana, tokom kojih je )rtva dr)ana zatvorena na 
neutvr/enom mestu, be)ivotno telo Haxhija Përteshi je 1. jula 1998. godine prona/e-
no pored puta u centru sela Dulje/Duhël. Iz tih razloga, radnje okrivljenog su kvali-
"kovane kao ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva iz +lana 142, u vezi sa +lanom 22 
KZ SFRJ, kao i u vezi sa +lanom 3 (1a) *etvrte 0enevske konvencije iz 1949. godine. 

Okrivljeni Remzi Shala se po izmenjenoj optu)nici izjasnio da nije kriv. Ratovao je 
za svoju zemlju. U toku prvog zasedanja ve'a u okviru ponovnog postupka on je bio 
na kratko vreme udaljen iz sudnice zbog nedoli+nog pona&anja prema o&te'enima. 

Zasedanje je uz saglasnost stranaka u postupku nastavljeno uvodnim izlaganjima 
stranaka u postupku. Tu)ilac je ostao pri ranije iznetom uvodnom izlaganju, ima-
ju'i u vidu izmene optu)nice. 

Branilac okrivljenog je u svom uvodnom izlaganju, iznetom u toku prvog pr-
vostepenog su/enja, izneo da tu)ilac ni izmenjenim dispozitivom nije uspeo da 
otkloni nejasno'e koje se odnose na okolnosti da li je okrivljeni izdavao naredbe 
ili ih je izvr&avao. 

U toku prvog zasedanja suda u okviru ponovnog su/enja diskutovano je o doka-
zima koje bi u toku ponovnog su/enja trebali biti izvedeni, kako bi se po&tovale 
preporuke iz presude Vrhovnog suda Kosova. 
 
Tu)ilac je predlo)io da se u toku ponovnog postupka, ako se ostale stranke sla)u, 
pro+itaju svi dokazi izvedeni u toku prvog prvostepenog su/enja, kao i svi slu)-
beni zapisnici sa glavnog pretresa. On je tako/e naveo da podr)ava i eventualne 
predloge stranaka u postupku.

Punomo'nik o&te'enih je podr)ao stav tu)ioca i dodao da bi u toku ponovnog 
su/enja trebalo po&tovati uputstva iz presude Vrhovnog suda, utvrditi nezakonite 
radnje okrivljenog, kao i to da li je izdavao ili izvr&avao nare/enja. Predlo)io je sa-
slu&anje pojedinih svedoka, posebno o+evidaca, kao i svedoka za koje bi se u toku 
postupka ukazala potreba. 



295SU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAKSU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAK

Branilac okrivljenog je, pored navedenih svedoka, predlo)io pribavljanje pojedinih 
materijalnih dokaza, poput dokaza o hijerarhijskoj organizaciji OVK/UÇK, kao i o 
hijerarhijskom lancu zone iz kriti+nog perioda. Njima bi se potvrdilo da li je okriv-
ljeni imao bilo kakvu komanduju'u ulogu i poziciju ili je bio obi+an vojnik. Tako bi 
se utvrdilo ko su bili saizvr&ioci.

Nakon prvog zasedanja pretresnog ve'a, dotada&nji branilac okrivljenog je obave-
stio sud da je okrivljeni opozvao ovla&'enje o daljem zastupanju od strane advokata 
Bullakaja. Okrivljeni je inisistirao na odbrani po slu)benoj du)nosti. Do narednog 
zasedanja pretresnog ve'a od strane suda bilo je anga)ovano nekoliko advokata 
regionalne podru)nice Advokatske komore Kosova iz Prizrena, koji nisu prihvatili 
da brane okrivljenog u toku ponovnog postupka. 

U toku glavnog pretresa, koji se odvijao do kraja izve&tajne godine, odlo)eno je 
nekoliko zasedanja suda zbog odustanka advokata da zastupaju okrivljenog ili zbog 
potreba branilaca za upoznavanjem sa spisima predmeta. Do kraja izve&tajne go-
dine pretresno ve'e je zasedalo jedanaest (11) dana, u toku kojih je saslu&ano pet 
(5) svedoka [jedan (1) po predlogu punomo'nika o&te'ene strane i +etiri (4) po 
slu)benoj du)nosti od strane suda]. 

Glavni pretres je bio otvoren za javnost, ali je prisustvo publike bilo ograni+eno 
zbog okolnosti kreiranih pandemijom virusa Covid-19. Pandemija je imala uticaja 
i na rad pretresnog ve'a, jer su tri (3) zasedanja planirana za decembar 2020. godine 
bila odlo)ena zbog infekcije virusom pojedinih u+esnika u postupku. 

Nalazi FHPK
Ukidanjem odluka ni)ih sudova po vanrednom pravnom leku u predmetu Tu'i-
lac protiv Remzija Shala, Vrhovni sud Kosova je pravnosna)no okon+ani krivi+ni 
postupak vratio na ponovno su/enje prvostepenom sudu. Vrhovni sud Kosova je 
obavezao prvostepeni sud da u toku ponovnog postupka utvrdi i elimini&e nejasno-
'e oko odvijanja samog doga/aja kriti+ne ve+eri, odnosno da utvrdi na+in i formu 
delovanja okrivljenog, te da ustanovi da li je okrivljeni kriti+ne ve+eri samostalno 
izdavao ili izvr&avao nare/enja za radnje protiv civilnih lica koje +ine osnovno obe-
le)je krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva iz +lana 142 KZ SFRJ. 
Prilikom analize ovog predmeta, FHPK je imao uvid u slu)bene zapisnike sa prvog 
prvostepenog glavnog pretresa, posebno u iskaz svedoka-o+evica – sina )rtve, koji 
je kriti+ne ve+eri bio prisutan u porodi+nom dvori&tu kada je njegov otac odveden 
od strane grupe pripadnika OVK/UÇK, me/u kojima je on prepoznao okrivljenog. 
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Na osnovu iskaza ovog svedoka, okrivljeni je jedini u ime grupe kriti+ne ve+eri ko-
municirao sa porodicom i sa )rtvom, sada pokojnim Haxhijem Përteshi, koji je tom 
prilikom poslednji put vi/en )iv od strane +lanova svoje porodice. 

Koje su radnje okrivljenog tokom kriti+ne ve+eri bile dokazane tokom prvostepe-
nog postupka? On je tom prilikom do&ao u dvori&te ku'e )rtve sa jo& petoricom 
(5) ili &estoricom (6) pripadnika OVK/UÇK da privoli )rtvu da krene sa njima, ne 
obja&njavaju'i ni gde je vodi ni koliko 'e ona odsustvovati od ku'e. Nije )rtvi do-
zvolio da se vrati u ku'u i uzme cigarete. Prema iskazu svedoka-o&te'enog, okriv-
ljeni je samo rekao )rtvi da krene sa njima radi du)eg razgovora. Na osnovu ovog 
se u najmanju ruku mo)e nesporno konstatovati da, ako okrivljeni nije sam doneo 
odluku da )rtvu uzme od ku'e radi ispitivanja, onda je on bio odre/en i nare/eno 
mu je da to uradi od nekog ko je imao vi&i +in pri OVK/UÇK od okrivljenog. 

Prvostepeni i drugostepeni sud se nisu bavili time da li je okrivljeni postupao u 
ovom slu+aju na svoju ruku i samoinicijativno ili po nare/enju nekog vi&eg sta-
re&ine, nalaze'i pravilno da krivi+no delo nesporno postoji i u prvom slu+aju. Da 
je kojim slu+ajem pred sudovima prve i druge instance dokazana druga varijanta 
(po kojoj je okrivljeni delovao po nare/enju), njegova krivica ni u kom slu+aju 
ne bi bila sporna niti manja, ve' bi se krug odgovornih pro&irio i na one koji su 
izdali to nare/enje.

Iako na+in li&enja slobode i odvo/enja )rtve nije izri+it, niti je upotrebljena sila, 
bar dok su boravili u porodi+nom dvori&tu Përteshija, nesporno je da se radilo o 
nametnutom li&avanju slobode, uzimanju i sprovo/enju, jer ovaj akt nisu sproveli 
naoru)ani i nekontrolisani civili ve' pripadnici vojske u pola no'i, i to vojske koja 
u)iva veliki renome me/u albanskim civilnim stanovni&tvom i +iji vojnici su de-
lovali kao organizovana grupa koja ima jasan i unapred dogovoren cilj, nezavisno 
od toga da li je bio nare/en od neke vi&e instance ili na svoju ruku nametnut od 
strane okrivljenog. Përteshi, niti bilo ko drugi od +lanova njegove porodice nisu 
mogli da odbiju ovaj cilj, jer iza njega nije stajao obi+an poziv na razgovor, ve' 
naoru)ana grupa pripadnika OVK/UÇK, +ime se verovatno )elelo da se )rtva 
obeshrabri od eventualnog odbijanja da krene sa njima, ili +ak otpora. 0rtva je 
morala da krene sa njima onda kada joj je to saop&teno – nije bilo re+i o odbija-
nju, jer su se u dvori&tu nalazila petorica ili &estorica naoru)anih vojnika koji su 
tu bili da bi obezbedili da naredba bude izvr&ena obavezivanjem )rtve da postupi 
po re+ima okrivljenog. 
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FHPK nalazi da Vrhovni sud Kosova u ovom predmetu nije imao potrebe da ukine 
pravnosna)nu presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prizrenu. 
Utvr/ivanje okolnosti da li je okrivljeni u vezi sa li&enjem slobode i odvo/enjem )r-
tve postupao po na+ijem nare/enju vodi ceo krivi+ni postupak na slepi kolosek, jer 
se mo)e utvrditi samo na dva na+ina: malo verovatnim svedo+enjem i priznanjem 
okrivljenog (koji nije obavezan da sebe okrivljuje, niti da sebe izla)e krivi+nom go-
njenju) ili malo verovatnim priznanjem osobe koja je okrivljenom eventualno iz-
dala naredbu da uhapsi i na nepoznato mesto odvede Përteshija (+ime bi ova osoba 
eventualnim svedo+enjem sebe dovela u poziciju da bude krivi+no gonjena). 

Odlukom Vrhovnog suda da bude ispitana okolnost o tome ko stoji iza odluke 
da Përteshi bude uhap&en i odveden i da zbog toga ceo krivi+ni postupak bude 
vra'en na po+etak, jedan uspe&no re&en predmet za krivi+no delo ratni zlo#in je 
vra'en na po+etak. Iako nesporno dokazana, odgovornost okrivljenog, ali i kazna 
za njegovo delo, kao i pravda za porodicu Përteshi odla)u se do daljeg, uprkos 
veoma malim ili gotovo nikakvim &ansama da se ikad utvrdi da li je i, ako jeste, 
ko je doneo odluku da se Përteshi uhapsi i odvede na mesto odakle se )iv nikad 
vi&e nije vratio. 

U kojem god pravcu se ponovni krivi+ni postupak u predmetu Tu'ilac protiv 
Remzija Shala bude odvijao, pred sudom 'e biti nemogu'e promeniti nalaze da 
je okrivljeni Shala bio osoba koja je vodila celu operaciju na licu mesta, komuni-
cirala sa porodicom i )rtvom, izdala )rtvi naredbu da krene sa grupom vojnika 
(u vidu poziva koji nije mogao biti odbijen), stavila na znanje )rtvi da je od sada 
pod vojnom nadle)no&'u (odbijaju'i da dozvoli )rtvi da se vrati u ku'u po cigare-
te), kao i instruisala prethodno svoje sau+esnike o operaciji protiv Përteshija koji 
je bio civil i za&ti'en odredbama +lana 142 KZ SFRJ i 0enevskim konvencijama 
(niko iz grupe vojnika se nije usprotivio odvo/enju Përteshija, naprotiv – odvo-
de'i )rtvu, grubo su je uhvatili ispod pazuha). 

*lan 142 KZ SFRJ:
„Na+in izvr&enja ratnog zlo+ina sastoji se u nare/ivanju izvr&enja zabranjenih radnji 
ili izvr&enju takvih radnji […] S druge strane, treba imati u vidu da je za postojanje 
krivi+nog dela potrebno da se vr&i kr&enjem pravila me/unarodnog humanitarnog 
prava, koje obavezuje aktivne u+esnike u ratu, oru)anom sukobu odnosno ratnoj 
okupaciji.”[66] 

[66]  Komentar KZ SFRJ, izdanje Savremena administracija, 1986, strana 501, pasusi dva (2) i 
pet (5). 
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1.4. !albeni postupak

1.4.1. Predmet: Tu!ilac protiv Darka Tasi#a

0albeno ve'e Specijalnog odeljenja Apelacionog suda kojim je predsedavao su-
dija Kreshnik Radoniqi[67], u predmetu Tu'ilac protiv Darka Tasi!a, postupaju'i 
po )albi branilaca okrivljenog advokata iz Mitrovice/Mitrovicë Ljubomira Panto-
vi'a i Dejana Vasi'a na presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda 
u Prizrenu/Prizren (KTZ/PKR br/nr. 35/18) od 22. juna 2020. godine, dana 30. 
novembra 2020. godine donelo je presudu (0KS/APS br/nr. 37/2020) kojom je 
delimi+no usvojilo )albu branilaca i izmenilo je pomenutu presudu Osnovnog 
suda u pogledu pravne kvali"kacije i odluke o kazni. 

Sud je okrivljenog Tasi'a oglasio krivim zato &to je: 
- izme/u 25. i 26. marta 1999. godine u naselju „H...“[68], op&tina Prizren, u svojstvu 
pripadnika rezervnih policijskih snaga Ministarstva unutra&njih poslova (MUP) 
Savezne Republike Jugoslavije, ili pripadnika srpskih paravojnih snaga +iji identitet 
nije mogao biti utvr/en, u sau+esni&tvu, uzeo u+e&'a u kon"skovanju, plja+kanju 
(kra/i automobila, poljoprivrednih ma&ina, ku'nih aparata), kao i protivzakonitom 
i namernom uni&tavanju imovine velikih razmera (paljenje ku'a) koja je pripadala 
K.H. i drugim +lanovima porodice H, u radnjama koje sadr)e elemente krivi+nog 
dela plja+ke i namernog uni&tavanja (a &to nije bilo opravdano vojnim potrebama), 
kao i u te&kim i surovim napadima na ljudsko dostojanstvo; 

- u istom svojstvu, izme/u 26. i 27. marta 1999. godine, u okolini sela {...}[69], op-
&tina Prizren, u sau+esni&tvu sa drugim pripadnicima policijskih snaga, u+estvo-
vao ili bio ume&an u skrnavljenje le&eva nepoznatog broja neidenti"kovanih lica, 
tako &to ih je spaljivao i/ili poku&avao da ih uni&ti, bacaju'i ih u reku Drim/Drini, 
&to predstavlja ozbiljan i/ili surov napad na li+no i ljudsko dostojanstvo.

[67]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Burim Ademi i Milan Bigovi'.
[68]  FHPK se pridr)ava na+ina navo/enja imena naselja u dispozitivu presude Apelacionog suda. 
[69]  Ibid.

!.".
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Prema sudu, okrivljeni je navedenim radnjama u saizvr&ila&tvu po+inio krivi+no 
delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva iz +lana 142, u vezi sa +lanom 22 KZ 
SFRJ (1976), kao i u vezi sa zajedni+kim +lanom 3(c) 0enevskih konvencija od 
12. avgusta 1949, +lanovima 4(2) (a) i (g), 8, 3(c) i 13 Drugog dodatnog protokola 
na 0enevske konvencije od 8. juna 1977. godine. Optu)enom Tasi'u je izre+ena 
kazna zatvora u trajanju od jedanaest (11) godina, u koju mu je ura+unato vreme 
provedeno u pritvoru od 22. novembra 2017. godine. 

Tok krivi%nog postupka[70] 
Krivi+ni postupak povodom masovnih zlo+ina, poput ubistva preko sto (100) mu&-
karaca, ranjavanja vi&e njih, paljenja ku'a, oduzimanja novca i vrednih predmeta, 
kao i li+ne dokumentacije od me&tana sela Mala Kru&a/Krusha e Vogël, op&tina 
Prizren, po+injenih za vreme oru)anog sukoba na Kosovu u periodu izme/u 25. i 
27. marta 1999. godine, iniciran je re&enjem o pokretanju istrage protiv pedeset pe-
torice (55) osumnji+enih, koje je doneo me/unarodni tu)ilac Kancelarije STRK[71] 
31. maja 2012. godine. 

Istraga je otvorena i protiv +etrdeset osam (48) osumnji+enih[72] zbog postojanja 
osnovane sumnje da su 25. i 26. marta 1999. godine, u svojstvu pripadnika rezer-
vnog sastava oru)anih snaga MUP-a SRJ[73] ili paravojnih snaga, kao i u sau+esni&-
tvu sa drugim nepoznatim po+iniocima, uzeli u+e&'e u oduzimanju imovine, plja+-
kanju automobila i poljoprivrednih ma&ina, paljenju ku'a, te uni&tavanju imovine 
velikih razmera koje nije bilo opravdano vojnim potrebama. Srpske snage su istog 
dana odvojile )ene i decu od mu&karaca i prinudile ih da pe&ice krenu za Albaniju.

Zbog odsustva osumnji+enih, istraga po pomenutom re&enju obustavljana je u vi&e 
navrata, a zatim, radi sprovo/enja odre/enih radnji, ponovo otvarana pa obustav-
ljana, kako se ne bi prekora+ili zakonski rokovi predvi/eni za sprovo/enje istrage. 

Jedan od osumnji+enih za izvr&enje pomenutih radnji bio je Darko Tasi'. Zbog 
postojanja osnovane sumnje da je u svojstvu rezerviste policijskih snaga (MUP) 

[70]  U okviru ove analize bi'e predstavljen deo glavnog pretresa koji se pred pretresnim ve'em 
odvijao u izve&tajnom periodu, sa kratkim osvrtom na deo krivi+nog postupka koji se odvijao 
ranijih godina, a koji je predstavljen godi&njim izve&tajima FHPK za 2017, 2018. i 2019. godi-
nu. Oni se mogu na'i na slu)benoj internet stranici FHP Kosovo: http://www.hlc-kosovo.org/. 

[71]  Me/unarodni tu)ilac kancelarije STRK Cezary Michalczuk.
[72]  Me/u kojima je bio i okrivljeni Tasi'.
[73]  Ministarstvo unutra&njih poslova Savezne Republike Jugoslavije. 
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u+estvovao u ovim zlo+inima, on je li&en slobode 22. novembra 2017. godine na 
grani+nom prelazu Brnjak/Bërnjak, op&tina Zubin Potok. Istog dana je doneto re-
&enje o ponovnom otvaranju istrage protiv njega, kao i odluka o njegovom +etrde-
setosmo+asovnom (48) policijskom zadr)avanju. Narednog dana, re&enjem sudije 
prethodnog postupka Osnovnog suda u Prizrenu, odre/ena mu je mera jednome-
se+nog pritvora[74]. Nakon obavljene istrage podignuta je optu)nica. 

Optu(nica 
Kancelarija STRK (me/unarodni tu)ilac Paul Flynn) je 26. aprila 2018. godine 
podigla optu)nicu (KTS/PPS. br.nr. 149/09), kojom je okrivljenom Tasi'u stav-
ljeno na teret izvr&enje krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[75] 
po dvema ta+kama:

- da je izme/u 25. i 26. marta 1999. godine u selu Mala Kru&a/Krusha e Vogël, 
op&tina Prizren, u naselju poznatom kao mahala „Hajdari”, u svojstvu rezerviste 
policijskih snaga Savezne Republike Jugoslavije ili pripadnika srpskih paravoj-
nih snaga, kao i u sau+esni&tvu sa drugim po+iniocima, pripadnicima pomenutih 
snaga +iji identitet nije utvr/en, bio ume&an u oduzimanje i plja+kanje imovine, 
ali i u protivzakonitom i samovoljnom uni&tavanju imovine velikih razmera (pa-
ljenje ku'a) koje nije bilo opravdano vojnim potrebama, &to je imalo te&ke posle-
dice za me&tane albanske nacionalnosti; 

- da je u istom svojstvu, izme/u 26. i 27. marta 1999. godine, u okolini sela Mala 
Kru&a/Krusha e Vogël, u sau+esni&tvu sa drugim pripadnicima policijskih snaga, 
u+estvovao ili bio ume&an u skrnavljenje le&eva nepoznatog broja neidenti"ko-
vanih lica, tako &to ih je spaljivao i/ili poku&avao da ih uni&ti, bacaju'i ih u reku 
Drim/Drini, u blizini sela. 

Glavni pretres
Glavni pretres pred pretresnim ve'em kojim je predsedavao sudija Artan Sejra-

[74]  Po re&enjima sudije prethodnog postupka ili predsednika sudskog ve'a, koja su potvr-
/ivana odlukama Apelacionog suda, okrivljeni se za vreme odvijanja krivi+nog postupka 
nalazio u pritvoru. 

[75]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 22 KZ SFRJ, tako/e ka)njivim +la-
nom 152, stav 2.2, u vezi sa +lanom 31 KZRK, zbog povreda zajedni+kog +lana 3(c) 0enev-
skih konvencija (12. avgust 1949), kao i +lanova 4, stav 2, ta+ke (e) i (g) i ta+ke 13 Dodatnog 
protokola II na 0enevsku konvenciju (8. juni 1977. godine). 
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ni[76] otvoren je nakon postupka ocene optu)nice, 13. septembra 2018. godine, i 
trajao je do objavljivanja presude 22. juna 2020. godine. Pretresno ve'e zasedalo 
je dvadeset +etiri (24) dana [osam (8) dana u toku 2018. godine, deset (10) dana u 
toku 2019. godine i &est (6) dana u toku 2020. godine]. U toku pretresa saslu&ano 
je &esnaest (16) svedoka predlo)enih od strane tu)ila&tva. Tako/e, po predlogu 
tu)ila&tva pro+itane su izjave tri (3) svedoka[77] iz ranijih faza krivi+nog postupka  

Okrivljeni i njegova odbrana nisu predlagali svedoke alibija. 

Deo glavnog pretresa, koji je odr)an u toku 2020. godine, nastavljen je u izve&tajnoj 
godini 15. januara izvo/enjem materijalnih dokaza, me/u kojima je bilo i dokaza 
pribavljenih putem me/unarodne pravne saradnje sa Me/unarodnim krivi+nim 
sudom za biv&u Jugoslaviju (MKSJ), kao i dokaza iz predmeta koji su vo/eni pred 
ovim sudom (Tu'ilac protiv Milana Milutinovi!a i drugih, Tu'ilac protiv Vlastimi-
ra ,or"evi!a). Na narednom zasedanju suda, odr)anom 7. februara 2020. godine, 
saslu&an je dugoo+ekivani svedok, novinar John Sweeney[78]. Nakon toga je usledila 
tromese+na pauza zbog pandemije Covid-19 virusa, koja je uslovila da pretres po+-
ne od po+etka. Pro+itana je optu)nica, po kojoj je okrivljeni ponovio da nije kriv. 
Stranke u postupku su ostale pri svojim uvodnim izlaganjima. Uz saglasnost strana-
ka doneta je odluka da se iskazi svedoka saslu&anih u dotada&njim fazama postup-
ka, kao i materijalni dokazi, pro+itaju za zapisnik. Okrivljeni nije )eleo da svedo+i 
pred ve'em – branio se 'utanjem. Stranke u postupku su iznele zavr&ne argumente. 

Zavr"na re% tu(ioca
Tu)iteljka Kancelarije STRK Drita Hajdari je u zavr&noj re+i ostala u svemu pri 
optu)nici od 26. aprila 2018. godine. Prema njenim navodima, dokazima izvede-
nim u toku glavnog pretresa potvr/eno je +injeni+no stanje opisano u optu)nici 
po ta+kama 1 i 2, koje se odnosi na doga/aje za vreme oru)anog sukoba na Ko-
sovu i NATO bombardovanja koje je zapo+elo 24. marta 1999. godine. Oru)ane 
snage srpske vojske i policije iskoristile su bombardovanje za vr&enje krivi+nih 
dela prema civilnom stanovni&tvu, ubistva, proterivanje, paljenje ku'a, plja+ku 
civilne imovine, kao i skrnavljenje tela ubijenih u cilju prikrivanja zlo+ina. Da bi 
ostvarili svoje ciljeve, vojne i policijske snage koristile su i lokano srpsko stanov-

[76]  *lanovi pretresnog ve'a, sudije Ajser Skenderi i Xheladin Osmani.
[77]  Shodno +lanu 338, stav 1, ta+ka 1.1 ZKPRK, na glavnom pretresu 'e biti pro+itani iskazi 

iz ranijih faza krivi+nog postupka ako su „ispitana lica umrla, du&evno obolela ili poreme-
'ena, ili se ne mogu prona'i, ili je njihov dolazak pred sud nemogu' ili znatno ote)an zbog 
starosti, bolesti ili zbog drugih va)nih razloga“. 

[78]  Radi saslu&anja ovog svedoka odlo)eno je nekoliko zasedanja glavnog pretresa.
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ni&tvo za vr&enje zlo+ina protiv njihovih kom&ija Albanaca u selu Mala Kru&a/
Krusha e Vogël, op&tina Prizren. Pre oru)anog sukoba u ovom selu slo)no su 
)iveli Albanci, Srbi i Romi. 

Tu)iteljka je istakla da se situacija u selu pogor&ala po+etkom bombardovanja. 
Dana 25. marta 1999. godine, u jutarnjim +asovima, selo Mala Kru&a/Krusha e 
Vogël je opkoljeno tenkovima vojnih, policijskih i paravojnih snaga. Akcija oru-
)anih snaga je obuhvatila granatiranje sela, paljenje ku'a, plja+kanje, kao i ubija-
nje mu&karaca, )ena i dece koji nisu bili direktno uklju+eni u borbe. Srpske snage 
su 26. marta 1999. godine pritvorile civilno stanovni&tvo sela, odvojiv&i mu&karce 
od )ena i dece. Mu&karce su odveli u ku'u porodice Bastusha, gde su ubijena sto 
i tri (103) mu&karca. Me/u njima je bilo dece od trinaest (13) godina i starijih 
osoba do sedamdeset sedam (77) godina. Da bi uklonili tragove zlo+ina, zapa-
lili su ku'u porodice Batusha zajedno sa le&evima, a sve prema scenariju „nema 
tela, nema zlo+ina“. Ovakvo +injeni+no stanje utvr/eno je na osnovu materijalnih 
dokaza koji su izvedeni u toku glavnog pretresa, me/u kojima su bili dokazi i 
informacije pribavljene od strane MKSJ koje su bile deo predmeta protiv okriv-
ljenih Milana Milutinovi'a i Vlastimira 1or/evi'a. Me/u dokazima su pomenuti 
i dokumentarni "lmovi koje je snimio britanski novinar John Sweeney, izve&taji 
pripremljeni od strane kosovske policije, koja je postupala po ovla&'enjima nad-
le)nog tu)ioca, kao i iskazi svedoka koji su uglavnom bili o+evici doga/aja, a koji 
su saslu&ani u toku pretresa ili su njihove izjave pro+itane. 

Tu)iteljka je u svojoj zavr&noj re+i elaborirala iskaze svedoka koji su u svojim 
izjavama svedo+ili o ovom doga/aju, posebno o plja+kanju i paljenju ku'a od 
strane njihovih kom&ija, proterivanju iz sela, zlostavljanju i ubistvima. Svedoci 
su u toku pretresa tako/e svedo+ili i o narand)astom kamionu koji je za&ao do 
polovine u reku i iz kojeg su u reku izbacivana be)ivotna tela. Kamion je nakon 
toga zapaljen. Oni su potvrdili da je u ovim radnjama u+estvovao okrivljeni Tasi' 
sa pojedinim +lanovima svoje porodice, kao i sa pojedinim a njima nepoznatim 
licima. Svedoci su dobro poznavali okrivljenog, kojeg su videli pored reke. Oni 
nisu imali problema da ga identi"kuju – neposredno pre doga/aja vi/ali su ga u 
policijskoj uniformi i naoru)anog. On je tako/e bio na listi seoske stra)e i svesno 
je delovao u okviru &ireg i sistemati+nog napada oru)anih snaga vojske, policije i 
paramilitaraca protiv albanskog civilnog stanovni&tva. 

Tu)iteljka je na kraju predlo)ila sudu da okrivljenog oglasi krivim i kazni po za-
konu, kao i da ga obave)e na nadoknadu &tete o&te'enom K.H. 
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Zavr"na re% odbrane okrivljenog
Odbrana okrivljenog, advokati iz Mitrovice/Mitrovicë Ljubomir Pantovi' i Dejan 
Vasi', zavr&nu re+ su prilo)ili sudu u pisanoj formi, a glavne sekvence zavr&nih 
argumenata odbrane je pred ve'em izlo)io advokat Pantovi'. On se na po+et-
ku osvrnuo na dinamiku glavnog pretresa. Istakao je da je njihov klijent li&en 
slobode novembra 2017. godine i da su izuzev opravdanih odlaganja po+etkom 
izve&tajne godine pauze izme/u zasedanja ve'a bile preduge, iako se okrivljeni 
nalazio u pritvoru.

Odbrana je tako/e naglasila da ne )eli da umanji te)inu zlo+ina koji se dogodio 
krajem marta meseca 1999. godine, ali je napomenula da se njihov klijent ne te-
reti za ubistva, iako je ve'ina svedoka u svojim svedo+enjima op&irno svedo+ila 
o ubistvima. U ve'ini slu+ajeva svedoci su prekora+ili okvire optu)nice u kojoj 
se nigde ne pominju ubistva. U toku pretresa su tako/e predlo)eni i kao dokazi 
izvedeni mnogi materijalni dokazi koji nemaju nikakve veze sa optu)nicom. Sudu 
je predlo)eno da se prilikom dono&enja odluke kre'e u okvirima optu)nice.

U zavr&noj re+i se dalje navodi da se okrivljeni tereti za plja+ku ogromnih razmera 
koja nije bila opravdana vojnim potrebama, kao i samovoljno uni&tavanje i paljenje 
ku'a. Tu)ila&tvo je kao dokaze za svoje tvrdnje ponudilo iskaze svedoka. Osam (8) 
svedoka tu)ila&tva je u toku pretresa svedo+ilo povodom ovih tvrdnji. Samo su dva 
od ovih svedoka pomenuli okrivljenog u svojim prvim izjavama, koje su dali poli-
ciji nakon otvaranja istrage. Ve'ina svedoka je o u+e&'u okrivljenog u radnjama za 
koje se tereti po+ela da svedo+i tek nakon njegovog li&enja slobode. 
 
Prema nalazima odbrane, u toku pretresa nisu potvr/eni navodi optu)nice. Na-
ime, svedoci koji su okrivljenog pomenuli u svojim prvim izjavama, nisu izneli 
niti su opisali radnje okrivljenog kriti+nog dana. Oni su istakli da su ga tada videli 
na kratko vreme, te nisu mogli da vide &ta je on konkretno radio.

Odbrana je prigovarala i opisu krivi+nog dela koje je okrivljenom optu)nicom 
stavljeno na teret po prvoj ta+ki, odnosno tvrdnji da je u+estvovao u kra/i velikih 
razmera. Prema odbrani, na osnovu izvedenih dokaza, odnosno onog &to je na-
kon oru)anog sukoba prona/eno u dvori&tu okrivljenog, ni u kom slu+aju se ne 
radi o velikim razmerama.

U vezi ta+ke 2 optu)nice (skrnavljenje i nehumano postupanje sa telima ubijenih 
lica), svedoci tu)ila&tva saslu&ani u toku pretresa dali su razli+ite opise, sli+no kao 
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i u vezi sa ta+kom 1 optu)nice. Oni su okrivljenog uglavnom pominjali kao po+i-
nioca prilikom svedo+enja pred tu)iocem, a nakon njegovog li&enja slobode. Oni 
su i na glavnom pretresu ponovili da su pored lica o kojima su ranije svedo+ili da 
su ih videli pored kamiona dok je bio pored reke, videli i okrivljenog, kao i da su 
ga kriti+nog dana videli i kako izlazi iz kamiona sa le&evima i kasnije kako trakto-
rom gura kamion u reku da bi potonuo. 

Odbrana je povodom iznetih svedo+enja svedoka istakla da su ona u konkretnom 
slu+aju neuverljiva, odnosno da nije bilo mogu'e da svedoci nekoga prepoznaju na 
udaljenosti od 200–300 metara. Prema odbrani, ove nedoumice su se bar donekle 
mogle otkloniti da je sud prihvatio predlog odbrane da se iza/e na lice mesta.

Odbrana je u zavr&noj re+i analizirala i druge izvedene i prihva'ene dokaze, po-
put notesa sa imenima Srba iz Male Kru&e/Krusha e Vogel koji se odnosio na 
stra)e koje su me&tani organizovali no'u nakon ubistva pojedinih Srba iz sela, a 
radi li+ne bezbednosti. 

Odbrana je osporavala dokaznu vrednost dokumentarnih "lmova britanskog no-
vinara Sweeneyja i njegova potresna svedo+enja u kojima se pominju imena 25 do 
30 Srba, ali ne i ime okrivljenog. 
 
Odbrana se osvrnula i na pravnu kvali"kaciju ta+ke 2 optu)nice. Prema odbrani, 
+lan 142 KZ SFRJ ne predvi/a nehumano postupanje sa )rtvama. Drugi dodatni 
protokol 0enevskih konvencija zabranjuje nehumano postupanje. *lanom 22 Us-
tava Kosova nabrojane su me/unarodne konvencije koje se direktno primenjuju 
na Kosovu, me/u kojima se ne nalaze 0enevske konvencije.
 
Prema odbrani, krivica okrivljenog mora biti dokazana van svake razumne sum-
nje. Sumnja nije otklonjena nakon istrage, a poja+ana je nakon glavnog pretresa. 
Teorija i sudska praksa nala)u oprezno postupanje sa izjavama svedoka kao do-
kaznim sredstvima, posebno kada nema drugih dokaza, kao &to je u ovom pred-
metu slu+aj. U ovom predmetu nije van svake razumne sumnje dokazano da je 
okrivljeni po+inio krivi+na dela kojima se tereti. Primenom +lana 3, stav 2 ZKPK 
sud treba postupiti u korist okrivljenog. Odbrana je na kraju predlo)ila sudu da 
na osnovu +lana 364, ta+ka 1.3 ZKPK okrivljenog oslobodi optu)bi.

Tokom i nakon zadnjih zasedanja pretresnog ve'a, pre objavljivanja prvostepene 
presude, grupa me&tana Male Kru&e/Krusha e Vogël protestovala je ispred suda. 
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Poku&ali su da u/u u sud, pa je do&lo do manjeg sukoba sa policijom. Napadnuto 
je bilo i vozilo kojim je okrivljeni transportovan do suda.

Prvostepena presuda
Pretresno ve'e je objavilo presudu u predmetu Tu'ilac protiv Darka Tasi!a 22. 
juna 2020. godine. Okrivljeni Tasi' je presudom ogla&en krivim za izvr&enje dva 
(2) krivi+na dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva prema radnjama opisa-
nim u optu)nici. Pretresno ve'e je presudom okrivljenom izreklo pojedina+ne 
kazne po ta+kama optu)nice. Za krivi+no delo pod ta+kom 1 okrivljenom je izre-
+ena kazna u trajanju od sedam (7) godina zatvora. Za krivi+no delo pod ta+kom 
2 izreklo mu je kaznu zatvora u trajanju od &esnaest (16) godina. Okrivljenom je 
nakon pojedina+nih kazni izre+ena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dva-
deset i dve (22) godine zatvora. U izre+enu kaznu ura+unato mu je i vreme prove-
deno u pritvoru od 22. novembra 2017. godine. Okrivljeni je presudom obavezan 
na tro&kove krivi+nog postupka u iznosu od dve hiljade (2.000) eura.

U obrazlo)enju presude sud je naveo da je po slu)benoj du)nosti vodio ra+una o 
prihvatljivosti dokaza, te da su svi dokazi prilo)eni uz optu)nicu pribavljeni na 
zakonom predvi/en na+in. 

Sud je istakao da je na osnovu utvr/enog +injeni+nog stanja na&ao da je okrivljeni 
po+inio krivi+na dela kojima se tereti, posebno na osnovu iskaza svedoka saslu&anih 
u toku glavnog pretresa, koji su detaljno analizirani. Prema nalazima suda, svedoci 
saslu&ani u toku glavnog pretresa pokazali su da je okrivljeni Tasi' sa pojedinim +la-
novima svoje porodice plja+kao po ku'ama svojih kom&ija Albanaca. O&te'eni su 
mnoge svoje stvari prona&li u ku'i okrivljenog kada su se nakon oru)anog sukoba 
vratili u selo. Svedoci su tako/e potvrdili da su se nakon proterivanja iz njihovog 
sela sklonili u selo Breg Drini/Breg Drin, koje se nalazi na drugoj strani reke Beli 
Drim/Drini, na uzbrici, odakle je dobar pogled na selo Mala Kru&a/Krusha Vogël 
i reku. Oni su odatle mogli da vide &ta se u njihovom selu i na reci de&ava. Oni su 
pored reke videli jedan kamion narand)aste boje i iza njega drugo vozilo. Videli su 
da su iz kamiona iza&la +etiri mu&karca, me/u kojima su prepoznali okrivljenog, 
njegovog oca i brata. Zatim su videli kako su pomenuti poku&avali da kamion ugu-
raju u reku, kako bi ga ona odnela. Kako im to nije po&lo za rukom, poku&ali su da 
bagerom „Riko“ uguraju kamion &to dublje u vodu. Nakon toga su ga zapalili. Pre-
ma iskazima svedoka, kamion je goreo nekoliko dana. Pojedini svedoci su potvrdili 
da su u kamionu bila be)ivotna tela, a neki i da su +uli jauke. Svedoci su, pre nego 
&to su proterani iz sela, vi/ali okrivljenog Tasi'a uniformisanog i naoru)anog. 
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Prema presudi i materijalnim dokazima utvr/eno je da je okrivljeni Tasi' delo-
vao u svojstvu rezerviste sela. Naime, prona/en je spisak sa imenima pripadnika 
srpskih snaga, u kojem "gurira ime okrivljenog. Na osnovu toga sud je zaklju+io 
da je okrivljeni aktivno delovao u svom selu kao rezervista. Materijalni dokazi su 
potvr/eni iskazima svedoka koji su okrivljenog i njegovu porodicu dobro pozna-
vali i sa kojima su ranije imali dobre me/ususedske odnose. 

Sud je prilikom odlu+ivanja analizirao i navode odbrane, posebno tvrdnje da kri-
vi+no delo pod izrekom 2 presude nije bilo predvi/eno krivi+nim zakonom koji 
je bio na snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela, kao ni me/unarodnim kon-
vencijama. Prema nalazima suda, nedostatak zakonskih propisa i pravnih normi 
koje konkretno reguli&u odnos prema ubijenim ili poginulim licima ne zna+i da 
strane u sukobu mogu da deluju u pravnom vakuumu i nehumano se odnose pre-
ma ovim )rtvama. One su du)ne da po&tuju me/unarodne humanitarne propise 
koji zabranjuju povrede li+nog dostojanstva, a naro+ito uvredljive i poni)avaju'e 
postupke koje reguli&e i IV 0enevska konvencija zajedni+kim +lanom 3 (1) (c), 
kojom je zabranjeno ne+ove+no postupanje i naro+ito uvredljivi i poni)avaju'i 
postupci. Me/unarodnim pravom se mogu popuniti vakuumi u propisima ko-
jima se reguli&e pitanje odnosa prema )rtvama i posmrtnim ostacima. 0enevske 
konvencije obavezuju strane u sukobu da vode ra+una o poginulim i ubijenim li-
cima, te da oni imaju pravo na pristojnu sahranu, po mogu'stvu shodno verskim 
obredima i veroispovesti kojoj pripadaju. 

Sud je zasnovao odluku na analizi svakog dokaza pojedina+no i svih zajedno, ko-
jima je poklonio poverenje i ocenio ih odlu+uju'im za ovu odluku. On je na&ao da 
u radnjama okrivljenog ima elemenata krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog 
stanovni&tva predvi/enog i ka)njivog +lanom 142 KZ SFRJ (1976), u vezi sa +la-
nom 152, stav 2, ta+ka 2.2, kao i u vezi sa +lanom 31 KZRK i zajedni+kim +lanom 
3 0enevskih konvencija (1949) i Drugog dodatnog protokola (1977).

Prema presudi, sud je prilikom dono&enja odluke o kazni ocenio sve ote)avaju'e 
i olak&avaju'e okolnosti u smislu +lanova 73 i 74 KZRK, koje uti+u na izbor vrste 
i visinu kazne. Kao ote)avaju'e okolnosti sud je uzeo da je okrivljeni bio odgovo-
ran, da je krivi+na dela po+inio sa direktnim umi&ljajem, deluju'i kao rezervista 
srpskih oru)anih snaga, da je bio svestan svojih postupaka i posledica, da je )eleo 
da posledice nastupe, da je pokazao odlu+nost u izvr&enju krivi+nog dela, kao i 
da je iskoristio ratno stanje. Kao ote)avaju'a okolnost uzet mu je i na+in izvr&enja 
krivi+nog dela.



307SU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAKSU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAK

Sud je kao olak&avaju'e okolnosti uzeo korektno pona&anje optu)enog pred su-
dom, njegovo imovinsko stanje, kao i da je o)enjen i otac troje dece. 

Sud je okrivljenom izrekao jedinstvenu kaznu u trajanju od dvadeset i dve (22) go-
dine, smatraju'i da 'e se istom posti'i svrha ka)njavanja, da ista odgovara stepenu 
krivi+ne odgovornosti, kao i da 'e ona preventivno uticati na potencijalne po+inioce. 
 
'alba na prvostepenu presudu
Odbrana okrivljenog je presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda 
u Prizrenu osporavala )albom od 20. avgusta 2020. godine, i to zbog bitnih povre-
da odredaba krivi+nog postupka, povrede krivi+nog zakona, pogre&no utvr/enog 
+injeni+nog stanja i odluke o kazni i tro&kovima. 

Prema )albenim navodima, presuda kojom je okrivljeni Tasi' ogla&en krivim za 
izvr&enje krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva po+injenog u saiz-
vr&ila&tvu, doneta je uz bitne povrede odredaba krivi+nog postupka. Prvostepni sud 
nije na pravilan na+in ocenio sve +injenice slu+aja. Prvostepena presuda ne sadr)i 
razloge o odlu+uju'im +injenicama u pogledu krivice. Razlozi za osu/uju'u odluku 
potpuno su nejasni u presudi i zato je +ine nerazumljivom, a time i neprihvatljivom. 
Osim navo/enja olak&avaju'ih i ote)avaju'ih okolnosti, pobijana presuda ne sadr)i 
nijedan razlog u odnosu na primenu zakona kod odmeravanja kazne.

Prema )albenim navodima, prvostepeni sud nije korektno koristio i analizirao iska-
ze svedoka. U presudi su selektivno i tendenciozno citirani samo delovi iskaza sve-
doka datih na glavnom pretresu. Potpuno su zanemareni iskazi koji su dati u istra)-
nom postupku, kada su svedo+ili pred tu)iocem EULEX-a. Tada ve'i broj svedoka 
uop&te nije pomenuo okrivljenog kao u+esnika doga/aja u Maloj Kru&i/Krusha e 
Vogël. Mnogi svedoci su se setili njega kao po+inioca tek nakon &to je uhap&en. Od-
brana je u toku pretresa apostro"rala ove anomalije u iskazima svedoka. Prema njoj, 
naknadno prise'anje svedoka ih diskvali"kuje kao kredibilne svedoke. Prvostepeni 
sud u obrazlo)enju presude nije uzeo u obzir tvrdnje odbrane, ve' se pozvao samo 
na iskaze svedoka sa glavnog pretresa +ija je verodostojnost bila potpuno naru&ena 
i iskompromitovana. Sud presudom nije ispunio obavezu da analizira svaki dokaz 
pojedina+no i u vezi sa ostalim dokazima, te da na osnovu takvih dokaza izvede 
zaklju+ak o osnovanosti postojanja odre/ene +injenice.

Odbrana je )albom analizirala i povredu krivi+nog zakona. Prema )albenim na-
vodima, presuda prvostepenog suda nije doneta u skladu sa zakonom koji je bio 
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na snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela kojim se okrivljeni tereti (KZ SFRJ), 
koji je ujedno i povoljniji za okrivljenog, ve' je zasnovana na KZRK koji je pri-
menjen retroaktivno i koji je u pogledu zapre'ene kazne stro)iji. Krivi+nim zako-
nom SFRJ za krivi+no delo ratni zlo#in protov civilnog stanovni&tva zapre'ena je 
kazna zatvora od pet (5) godina ili smrtna kazna. Tako/e je bila predvi/ena kazna 
zatvora od dvadeset (20) godina kao zamena za smrtnu kaznu. Smrtna kazna 
je ukinuta Uredbom UNMIK-a 24/1999 od 12. decembra 1999. godine, +ime je 
prema tvrdnjama odbrane ukinuta i njena zamena – kazna zatvora od dvadeset 
(20) godina, tako da kao maksimalna kazna za krivi+no delo kojim se okrivljeni 
tereti preostaje kazna zatvora od petnaest (15) godina. Ovo govori da je odluka o 
kazni potpuno pogre&na. 

0albom odbrane su analizirani i iskazi svedoka koji su svedo+ili pred prvoste-
penim sudom. Oni, prema odbrani, nisu verodostojni i nemaju dokaznu snagu i 
kvalitet na kojima bi se mogla zasnovati odgovornost okrivljenog van razumne 
sumnje, pa i osu/uju'a kazna. 

0albom je predlo)eno Apelacionom sudu da uva)i )albu odbrane, presudu pro-
stepenog suda preina+i, okrivljenog Tasi'a oslobodi optu)bi (jer nije dokazano da 
je izvr&io krivi+no delo za koje se tereti), ili da presudu ukine i predmet vrati na 
ponovno su/enje.
 
Odgovor na (albu 
Tu)iteljka iz Kancelarije STRK je u odgovoru na )albu odbrane od 1. septembra 
2020. godine istakla da je )alba neosnovana i da je treba odbiti. 

Odgovorom su osporavane tvrdnje odbrane da je +injeni+no stanje nepotpuno, 
da iskazi svedoka koji su saslu&ani u toku pretresa nisu verodostojni, kao i da se 
na njihovim iskazima ne mo)e zasnovati sudska odluka. 

Prema oceni tu)ila&tva, ve'ina svedoka je iz sela Mala Kru&a/Krusha e Vogël. Oni su 
poznavali svog kom&iju, okrivljenog Darka Tasi'a, i bez bilo kakve sumnje identi"-
kovali ga kao osobu koja je tokom marta meseca 1999. godine oplja+kala imovinu 
o&te'enih, kao osobu koja je oskrnavila be)ivotna tela ubijenih natovarena na kami-
onu, te kao osobu koja je sa ocem i bratom bacila jedan broj le&eva ubijenih civila u 
reku Drim/Dri, dok je le&eve koji su ostali u kamionu spalila zajedno sa kamionom. 
*injeni+no stanje u toku pretresa je utvr/eno na osnovu kazivanja o&te'enog sve-
doka koji je video okrivljenog kako iz njegove ku'e iznosi stvari, a nakon oru)anog 
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sukoba veliki broj oduzetih stvari je prona&ao u ku'i porodice Tasi'. O tome su 
posvedo+ili i drugi svedoci u detaljnim iskazima. 

U vezi sa krivi+nim delom pod ta+kom 2 optu)nice, tu)ila&tvo je dodalo da je kri-
vica okrivljenog utvr/ena i materijalnim dokazima izvedenim u toku postupka, 
kao i iskazima svedoka koji su potvrdili da je okrivljeni Tasi' sa ocem i bratom 
do&ao kamionom natovarenim ljudskim telima, te da su oni ugurali kamion u 
reku i pucali u pravcu kamiona kako bi ga zapalili. Ovaj zlo+in je istra)ivao i bri-
tanski novinar John Sweeney. On je bio me/u prvima koji je doplivao do kamiona 
u reci, na njemu video tragove krvi i jednu kost, &to potvr/uje da je kamion bio 
natovaren ljudskim telima. 

Tu)ila&tvo je osporavalo i stav odbrane iznet u )albi povodom povrede krivi+nog 
zakona, odnosno primenom KZRK prilikom izricanja kazne. Elaboriraju'i ka-
znu zapre'enu za izvr&enje krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, 
tu)ila&tvo je istaklo da je prema KZ SFRJ minimalna kazna za ovo delo pet (5) 
godina, a maksimalna kazna je ona smrtna. Smrtna kazna je ukinuta uredbom 
UNMIK-a 24/1999, tako da kao maksimalna kazna za ovo delo prema KZ SFRJ 
preostaje kazna zatvora od dvadeset (20) godina, koja se i pre uredbe UNMIK-a 
koristila kao zamena za smrtnu kaznu, &to osporava tvrdnje odbrane da je mak-
simalna kazna zatvora za krivi+no delo po kojem je okrivljeni ogla&en krivim, 
kazna zatvora od petnaest (15) godina.
 
Ovom prilikom tu)ila&tvo je navelo primere sudske prakse u kojima je od strane 
sudova na Kosovu i u regionu izre+ena kazna zatvora od dvadeset (20) godina. 
 
Predlog i mi"ljenje Apelacionog tu(ila"tva
Aplelaciono tu)ila&tvo, predlogom od 28. oktobra 2020. godine, predlo)ilo je 
Apelacionom sudu da se )alba branilaca okrivljenog Tasi'a na prvostepenu pre-
sudu odbije kao neosnovana, a odgovor tu)ioca Kancelarije STRK na )albu bra-
nilaca usvoji i prvostepena presuda potvrdi. 

Prema nalazima Apelacionog tu)ila&tva, ne stoje )albeni navodi branilaca okriv-
ljenog. Prvostepeni sud nije doneo presudu uz bitne povrede odredaba krivi+nog 
postupka i pogre&no i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja. Prvostepena pre-
suda je podr)ana usmenim i pismenim dokazima koji stoje u spisima predmeta, 
na osnovu kojih je okrivljeni ogla&en krivim i izre+ena mu je kazna zatvora ade-
kvatna njegovim kriminalnim radnjama. 



310 GODI#NJI IZVE#TAJ FHPK ZA $%$%GODI#NJI IZVE#TAJ FHPK ZA $%$%

Sednica (albenog ve)a
Pred )albenim ve'em Apelacionog suda, kojim je predsedavao sudija Kreshnik 
Radonjiqi, 16. novembra 2020. godine odr)ana je sednica ve'a kojoj su prisustvo-
vali okrivljeni i njegov branilac advokat Ljubomir Pantovi', kao i tu)ilac Apelaci-
onog tu)ila&tva Xhevdat Bislimi. 

Sudija izvestilac je predstavio tok krivi+nog postupka u predmetu. 

Apelacioni tu)ilac je ostao pri pismenom predlogu tu)ila&tva. 

Advokat Pantovi' je pri obra'anju sudu ostao pri pismenom otpravku )albe. On 
je u svom obra'anju ve'u istakao da odbrana i okrivljeni u toku glavnog pretresa 
nikada nisu osporavali zlo+in koji se dogodio u Maloj Kru&i/Krusha e Vogël protiv 
nevinog civilnog stanovni&tva. Okrivljeni se ne tereti ni za jedno ubistvo, ali prili-
kom su/enja tretman prema njemu bio je kao da je po+inio sve te zlo+ine koji su 
se dogodili u selu. I pored prigovora odbrane, svi svedoci su svedo+ili o ubistvima, 
iako to nije bio predmet optu)be. Ve'ina svedoka je bila ube/ena da se okrivljenom 
sudi za ubistvo. Sud i tu)ila&tvo su vodili su/enje u tom smislu. Istraga provodom 
zlo+ina u Maloj Kru&i/Krusha e Vogël vo/ena je godinama od strane istra)itelja 
MKSJ, UNMIK-a i EULEX-a. Svedoci u istra)nom postupku nisu pominjali okriv-
ljenog kao izvr&ioca – to se dogodilo tek nakon njegovog hap&enja i u toku glavnog 
pretresa. Sud je prilikom dono&enja odluke uzeo u obzir samo izjave koje su svedoci 
dali na pretresu i koje su i&le u korist optu)be. Presuda je doneta na osnovu selektiv-
nih dokaza. Okrivljeni je ka)njen sa dvadeset i dve (22) godine, iako je maksimalna 
zapre'ena kazna bila petnaest (15) godina, prema zakonu koji je bio na snazi. 

Branilac je dodao da je pred Tribunalom su/eno i generalu Vlastimiru 1or/evi'u, 
koji je od strane tog suda ogla&en krivim i za Malu Kru&u/Krusha e Vogël. Sud je 
utvrdio da je on bio autor i da je planirao uni&tavanje i nestanak le&eva civila Al-
banaca sa Kosova. Prema presudi Tribunala, postojao je plan pod nazivom „Nema 
le&a, nema zlo+ina”. 0rtve su sahranjivane u Srbiji, zbog +ega je 1or/evi' ka)njen 
sa osamnaest (18) godina zatvora. On je presudom Tribunala ogla&en krivim za 
mnoge )rtve. On je bio idejni tvorac nehumanog plana za uklanjanje sedamsto +e-
trdeset +etiri (744) le&a. Okrivljeni, seljak iz Male Kru&e/Krusha e Vogël, ka)njen je 
sa &esnaest (16) godina za tvrdnje da je gurao kamion sa le&evima u reku.

Okrivljeni Tasi' je na sednici )albenog ve'a podr)ao izlaganje svog branioca. Kao 
me&tanin Male Kru&e/Krusha e Vogël on nije bio anga)ovan u policiji, ni u vojsci, 
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i nikada nije nosio uniformu. Bio je u selu do kraja oru)anog sukoba, ali u to 
vreme nije boravio u porodi+noj ku'i. Kamion nije video u reci, nije bio na licu 
mesta, niti je uzeo u+e&'e u tim slu+ajevima. 2to se kra/a ti+e, nije imao potrebe 
da uzima tu/e – imali su svoj traktor, vozila, bager, ni&ta nisu uzeli sem &to su 
samo izvukli )ivu glavu, i to njegove kom&ije dobro znaju. Njega boli nepravda. 
Da je bilo &ta uradio od onog &to su svedoci tvrdili, nikada ne bi do&ao na Kosovo, 
a dolazio je u Zve+an/Zveqan mese+no, jer je radio na )eleznici. Ima +iste ruke i 
obraz, o+ekuje pravdu. 

Presuda Apelacionog suda
Apelacioni sud je presudom koja je doneta ve'inom glasova izmenio prvostepenu 
presudu u pogledu pravne kvali"kacije krivi+nog dela i odluke o kazni. Okrivlje-
nog je oglasio krivim za izvr&enje jednog krivi+nog dela – ratni zlo#in protiv cili-
nog stanovni&tva. Radnje okrivljenog su obuhva'ene +lanom 142 KZ SFRJ, za koji 
su primenljive 0enevska konvencija iz 1949. i dodatni protokoli iz 1977. godine. 
Izre+ena mu je kazna zatvora u trajanju od jedanaest (11) godina. Konvencije su 
bile prihva'ene i rati"kovane od strane biv&e Jugoslavije 1950. godine, dok su 
Protokoli prihva'eni juna 1979. godine. KZ SFRJ, kao i Konvencije i Protokoli, 
primenljivi su propisi na Kosovu.

Drugostepeni sud je nakon analize spisa predmeta i dokaza utvrdio da u presudi 
prvostepenog suda ne stoje povrede krivi+nog postupka, kao ni bitne povrede 
u pogledu ocene dokaza. Prvostepeni sud je u presudi opisao iskaze svedoka i 
konstatovao da su svedoci poznavali i da su videli okrivljenog. Iskazi svedoka su 
u me/usobnoj harmoniji, kao i sa materijalnim dokazima. Sud nije na&ao osno-
vanim tvrdnje odbrane o oceni dokaza, odnosno da prvostepeni sud prilikom 
odlu+ivanja nije svaki dokaz ocenio pojedina+no, kao i u vezi jedne sa drugima. 

Prema oceni Apelacionog suda, ne stoje tvrdnje odbrane o pogre&nom i nepotpu-
no utvr/enom +injeni+nom stanju. Na osnovu dokaza u spisima predmeta okriv-
ljeni je u toku marta meseca 1999. godine bio pripadnik rezervnih policijskih ili 
vojnih snaga, te da je u+estvovao u kon"skovanju, plja+ki i namernom uni&ta-
vanju imovine, koji nisu bili opravdani vojnim potrebama. Potvr/eno je da je 
uzeo u+e&'a u oduzimanju imovine o&te'ene porodice (poljoprivrednih ma&ina, 
motornih vozila i drugih vrednih predmeta).
 
Analizom iskaza svedoka drugostepeni sud je na&ao da je ve'ina svedoka, na +ijim 
iskazima je zasnovana prvostepena presuda, potvrdila u+e&'e okrivljenog u radnja-
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ma za koje se tereti i u svojim prvim izjavama datim tu)ila&tvu 2012. godine. Svedo-
ci su potvrdili da su videli Tasi'a kako iz ku'a o&te'enih porodica uzima prevozna 
sredstva, poljoprivredne ma&ine, alat, vredne predmete, kao i da u+estvuje u uni&ta-
vanju imovine, paljenju ku'a, vrednih predmeta, &to prema oceni suda +ini krivi+no 
delo uni&tavanja imovine velikih razmera. Pona&anje okrivljenog drugostepeni sud 
je ocenio kao delovanje u saizvr&ila&tvu, &to su potvdili i svedoci u svojim iskazima. 
Na osnovu iskaza svedoka, okrivljeni je u saizvr&ila&tvu sa drugim licima u+estvo-
vao u prevo)enju kamionom posmrtnih ostataka )rtava. Ove su okolnosti potvr/e-
ne i materijalnim dokazima, dokumentarnim "lmovima britanskog novinara, izve-
&tajima o ekshumaciji masovne grobnice i otkrivenih spaljenih tela (koje su sa+inili 
istra)itelji UNMIK-a), te posmrtnim ostacima koji su prona/eni pored reke Drim/
Dri u kamionu koji je bio zapaljen. Prema nalazima Apelacionog suda, na osnovu 
dokaza izvedenih od strane prvostepenog suda, potvr/eno je u'e&'e okrivljenog 
kao saizvr&ioca u krivi+nom delu opisanom u presudi ovog suda.

U pogledu odluke o kazni, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud prema KZ 
SFRJ okrivljenom izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvadeset i dve (22) godine 
za izvr&enje dva (2) krivi+na dela, dok je na obrazlo)enje odluke o jedinstvenoj ka-
zni sud primenio KZRK. Prema nalazima Apelacionog suda, za krivi+no delo ratni 
zlo#in protiv civilnog stanovni&ta KZ SFRJ je predvi/ao minimalnu kaznu zatvora 
od pet (5) godina, a maksimalna kazna je bila ona smrtna, koja je mogla biti zame-
njena i kaznom zatvora do dvadeset (20) godina. Uredbom UNMIK-a, odnosno 
ukidanjem smrtne kazne, nije bila ukinuta kazna zatvora od dvadeset (20) godina. 
Prema presudi Apelacionog suda, KZRK nije povoljniji za optu)enog[79]. Prilikom 
odre/ivanja kazne zatvora okrivljenom, Apelacioni sud je primenio KZ SFRJ. 

U pogledu kazne, Apelacioni sud je istu odmerio prema +lanu 41 KZ SFRJ, ima-
ju'i u vidu okolnosti slu+aja, spise predmeta, kao i ocene ote)avaju'ih i olak&ava-
ju'ih okolnosti. Sud je kao ote)avaju'e okolnosti ocenio: stepen krivi+ne odgo-
vornosti optu)enog, na+in na koji je on delovao u izvr&enju krivi+nog dela u toku 
dva dana, izuzetno te&ke posledice za o&te'ene (bili su prinu/eni da napuste svoje 
ku'e, mu&karci su odvojeni od )ena i dece i ubijeni), njegov motiv za izvr&enje 
krivi+nog dela koji je bio vezan za po+etak rata, kao i +injenicu da su radnje bile 
usmerene prema jednoj etni+koj grupi, Albancima, iako okrivljeni nije imao bilo 
kakav kon!ikt sa me&tanima sela pre po+etka oru)anog sukoba. 

[79]  *lan 152 KZRK: „Svako lice koje ozbiljno prekr&i +lan 3 koji je zajedni+ki za sve +etiri 
0enevske konvencije od 12. avgusta 1949. godine, kazni'e se kaznom zatvora u trajanju od 
najmanje pet (5) godina ili kaznom do)ivotnog zatvora.“ 
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Drugostepeni sud je kao olak&avaju'e okolnosti uzeo u obzir +injenicu da on nije 
imao glavnu ulogu u operacijama srpskih oru)anih snaga kriti+nih dana, da nije 
rukovodio saizvr&iocima, niti da je izdavao nare/enja. On je u vreme izvr&enja 
dela bio relativno mlad. Navedene okolnosti su imale uticaja na visinu izre+ene 
kazne, sa kojom 'e se, prema nalazima drugostepenog suda, posti'i svrha ka)nja-
vanja u smislu +lana 33 KZ SFRJ. 

Nalazi FHPK 
Pored svih objektivnih razloga koji su uticali na odugovla+enje glavnog pretresa u 
predmetu Tu'ilac protiv Darka Tasi!a (epidemija Covid-19 virusa), FHPK nalazi 
da je ovaj pretres trajao neuobi+ajeno dugo kada se ima u vidu da se okrivljeni 
nalazio u pritvoru. U toku izve&tajne godine odr)ano je samo &est (6) zasedanja 
suda, u toku kojih je saslu&an samo jedan svedok. Zbog prekida rada suda od tri 
(3) meseca bilo je potrebno ponoviti (ukratko) ceo postupak od po+etka i izvesti 
materijalne dokaze koji su ranije izvedeni.

FHPK smatra da se na osnovu dosada&nje sudske prakse u vezi sa du)inom traja-
nja predmeta za ratne zlo+ine mo)e zaklju+iti da se ne po&tuju zakonske odredbe 
kojima je predvi/ena du)ina trajanja glavnog pretresa, kao ni princip urgentnosti 
u glavnom pretresu kada se okrivljeni nalaze u pritvoru, o +emu govori +injenica 
da je okrivljeni Tasi' u pritvoru proveo vi&e od dvadeset i &est (26) meseci. Ovako 
dug pritvor ne sme biti pravilo, ve' izuzetno redak presedan.

Sudije u praksi moraju dosledno primeniti princip da niko ne mo)e biti smatran 
krivim dok se to ne potvrdi pravnosna)nom sudskom odlukom. U me/uvreme-
nu, okrivljeni u)ivaju sva krivi+no-procesna prava koja im pripadaju zakonom, 
od kojih je jedno od glavnih pravo na fer i pravi+no su/enje, sprovedeno u razu-
mnom roku, kako to predvi/a +lan 5 ZKPRK, kao i +lan 6 Evropske konvencije o 
ljudskim pravima i slobodama. 

2. FHPK nalazi da je kazna izre+ena optu)enom Tasi'u od strane Apelacionog 
suda adekvatna te)ini krivi+nog dela za koje se tereti. Kaznom 'e se posti'i svrha 
zbog koje se izri+e.

3. Prvostepeni sud je krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, koje je 
stavljeno na teret optu)enom Tasi'u, pravno kvali"kovao prema KZ SFRJ, koji je 
bio na snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela. Me/utim, ovaj sud je visinu kazne 
koju je izrekao Tasi'u odredio na osnovu KZRK, koji je u pogledu zapre'ene ka-
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zne nepovoljniji za po+inioca. Sud je prilikom izricanja krivi+ne sankcije bio oba-
vezan da vodi ra+una o primeni instituta povoljnijeg zakona na po+inioca, koji je 
jedan od standarda modernog krivi+nog prava, a koji je zastupljen i u kosovskom 
krivi+nom zakonodavstvu.

Ovu gre&ku je otklonio drugostepeni sud, koji je na&ao da je okrivljeni po+inio 
jedno krivi+no delo ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, te je ve' prilikom 
izricanja kazne okrivljenom primenio povoljniji zakon, KZ SFRJ. 

Analizom presude Apelacionog suda, kao i odluke o kazni, FHPK nalazi da je 
ovaj sud adekvatno postupio kako u pogledu kvali"kacije krivi+nog dela (nalaze'i 
da se radi o jednom krivi+nom delu), tako i u pogledu oduke o kazni, primenju-
ju'i KZ SFRJ kao zakon koji je bio u primeni u vreme izvr&enja krivi+nog dela i 
povoljniji je za po+inioca. 

Presuda drugostepenog suda je dobro i profesionalno obrazlo)ena, uz detaljnu oce-
nu dokaza iz ranijih faza postupka. Postupak po )albi se odvijao u zakonskim okvi-
rima. Jedinu primedbu koju FHPK mo)e da uputi drugostepenom sudu u vezi sa 
ovim predmetom je da u toku sednice )albenog ve'a u predmetu Tu'ilac protiv Dar-
ka Tasi!a nije vo/en zapisnik, kao &to je to predvi/eno +lanom 414, stav 6 ZKPRK. 

4. Sednici drugostepenog krivi+nog ve'a u predmetu Tu'ilac protiv Darka Tasi!a 
prisustvovao je i apelacioni tu)ilac. Prema zapa)anjima FHPK, bio je ovo prvi 
slu+aj da apelacioni tu)ilac prisustvuje jednoj sednici )albenog ve'a u drugoste-
penom postupku u predmetima koji se odnose na ratne zlo+ine od sredine 2018. 
godine, odnosno od prenosa nadle)nosti za postupanje u predmetima ratnih 
zlo+ina sa EULEX-a na doma'e pravosu/e. Prisustvo apelacionog tu)ioca sed-
nicama )albenih ve'a po zakonu nije obavezno, ali imaju'i u vidu speci"+nosti 
i osetljivost krivi+nog dela, kao i &iri dru&tveni interes da se ova dela rasvetle do 
kraja a po+inioci kazne, FHPK nalazi da njihovo aktivno prisustvo na ovim sed-
nicama treba da postane redovno pravilo a odsustvo veoma redak izuzetak. Tako-
/e, pravilo treba postati da zakonom obavezni predlozi i mi&ljenja ovog tu)ila&tva 
ne smeju biti &ablonski i takore'i isti za sve predmete, ve' trebaju biti su&tinski 
obrazlo)eni stavovi: (1) koji se odlikuju dobrim poznavanjem predmeta o kojima 
se raspravlja pred drugostepenim sudom i (2) kojima se temeljno opravdava ka-
znena politika koju zastupaju. Tako/e je neophodno njihovo anga)ovanje u toku 
sednica )albenih ve'a, kako bi se svestrano predstavili i branili dokazi tu)ila&tva, 
kao i argumentovano osporavali dokazi suprotne strane. 
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5. Ogla&avanjem krivim i ka)njavanjem okrivljenog Tasi'a razotkriven je samo 
jedan mali segment u sistemu koji je po+inio ovako te&ko krivi+no delo u selu 
Mala Kru&a/Krusha e Vogël. Pored nastavka neka)njivosti za po+inioce ovog zlo-
+ina, i to preko dvadeset godina od kako se on desio, )rtve ili njihove porodice su 
ka)njavanjem Tasi'a ostvarile samo deli' svog prava na pravdu. Zato pred tu)i-
la&tvom stoji obaveza da po+inioce stra&nog zlo+ina koji se dogodio u selu Mala 
Kru&a/Krusha e Vogël kad-tad privede pravdi. 

Nesporna je +injenica da u ovom slu+aju postoje i objektivni problemi za privo-
/enje po+inilaca pravdi, jer verovatno najve'i broj njih boravi u Srbiji, sa kojom 
Kosovo nema me/unarodnu pravnu saradnju. Da li 'e ona biti uspostavljena za-
visi od politi+kih faktora. Ukoliko je pravda za )rtve prioritet svim nosiocima 
vlasti, onda me/unarodna pravna saradnja izme/u Kosova i Srbije treba da bude 
neizbe)na tema pregovora o normalizaciji odnosa izme/u dve zemlje.

6. Porodice )rtava iz sela Mala Kru&a/Krusha e Vogël su i nakon objavljivanja 
odluke Apelacionog suda protestvovale zbog ubla)avanja kazne optu)enom Ta-
si'u. Uz svo po&tovanje za )rtve zlo+ina po+injenog u selu Mala Kru&a/Krusha e 
Vogël krajem marta 1999. godine, &to predstavlja nenadoknadiv gubitak za +la-
nove njihovih porodica, FHPK osu/uje ovakve pritiske javnosti na sud. Sudovi 
su obavezni samo prema zakonu, a ne i prema pritisku javnosti. Nikome ne mo)e 
biti izre+ena stro)ija kazna zatvora od one koja je predvi/ena zakonom i koja je 
bazirana na dokazima, bez obzira ko je po+inilac krivi+nog dela i bez obzira na 
posledice po+injenog krivi+nog dela, ma kako te&ke one bile za porodice )rtava. 
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!.".1.5. Vanredni pravni lekovi

1.5.1. Predmet: Tu!ilac protiv Milorada Zaji#a

Ve'e Vrhovnog suda Kosova (predsedavao sudija Agim Maliqi[80]), u postupku 
po vanrednom pravnom leku (zahtevu za za&titu zakonitosti Kancelarije Glavnog 
dr)avnog tu)ioca od 18. decembra 2019. godine), u predmetu Tu'ilac protiv Mi-
lorada Zaji!a, presudom od 18. februara 2020. godine, usvojilo je zahtev za za&titu 
zakonitosti Dr)avnog tu)ioca i utvrdilo je da su presuda Odeljenja za te&ka kri-
vi+na dela Osnovnog suda u Pe'i/Pejë (TTZ/PKR.br. 64/2018 od 8. marta 2019. 
godine), kao i presuda Odeljenja za te&ka krivi+na dela Apelacionog suda (T0TZ/
PAKR.br. 244/19 od 1. oktobra 2019. godine) donete uz povredu bitnih odredbi 
krivi+nog postupka predvi/enih +lanom 384, stav 1, ta+ka 12 ZKPRK, odnosno 
da presude nisu pripremljene na zakonom predvi/en na+in[81]. 

Tok krivi%nog postupka[82]

Krivi+ni postupak protiv optu)enog Milorada Zaji'a iz Kline/Klinë iniciran je 
iskazima svedoka koji su tvrdili da je optu)eni za vreme oru)anog sukoba na Ko-
sovu, odnosno za vreme ofanzive koju su oru)ane snage Srbije preduzele u leto 
1998. godine prema civilnom stanovni&tvu sela Du&/Dush, op&tina Klina/Klinë, 
zajedno sa pripadnicima oru)anih snaga u+estvovao u napadima na albanske ci-
vile. Prilikom ovih napada zapaljeno je vi&e ku'a, stradalo je nekoliko civila, dok 
su pojedini me&tani sela, koji iz zdravstvenih razloga nisu mogli da se udalje iz 
svojih ku'a, zadobili telesne povrede. 

Prve izjave koje su se odnosile na pomenuti doga/aj svedoci su dali istra)ite-
ljima i policiji UNMIK-a 2006. i 2008. godine, dok je istraga otvorena 30. maja 

[80]  *lanovi ve'a, sudije Vrhovnog suda Nesrin Lushta i Mejreme Memaj.
[81]  *lanom 370 ZKPK precizirano je &ta treba da sadr)i pismena sudska presuda.
[82]  Ovim izve&tajem 'e detaljno biti predstavljena i analizirana samo odluka Vrhovnog suda 

Kosova u ovom predmetu. Deo krivi+nog postupka, koji se odvijao pred prvostepenim i dru-
gostepenim sudom, predstavljen je godi&njim izve&tajem FHP Kosovo za 2018. i 2019. go-
dinu, koji se mogu na'i na na&oj slu)benoj internet stranici: https://www.hlc-kosovo.org/sr 
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2014. godine na osnovu re&enja me/unarodnog tu)ioca. Zbog su)enja mandata 
Misije EULEX-a sredinom juna meseca 2014. godine, predmet je ubrzo prenet u 
nadle)nost doma'ih tu)ilaca. Jedinica za istra)ivanje ratnih zlo+ina – JIRZ, po 
nalogu nadle)ne tu)iteljke Kancelerije STRK, u nastavku istrage koja je zbog ne-
dostupnosti optu)enog vi&e puta prekidana, ponovo je saslu&ala svedoke, koji su 
i dalje tvrdili da je optu)eni Milorad Zaji' u kriti+nom periodu bio uniformisan 
i naoru)an, kao i da je u+estvovao u doga/ajima koji su se dogodili u njihovom 
selu za vreme oru)anog sukoba. 

Optu)eni Zaji' li&en je slobode marta 2018. godine. Zbog naru&enog zdravlja i 
poodmaklih godina odre/ena mu je mera ku'nog pritvora. 

Optu(nica
Kancelarija STRK (dr)avna tu)iteljka Habibe Salihi) je nakon okon+ane istrage, 
25. jula 2018. godine podigla optu)nicu protiv optu)enog Zaji'a u pravcu krivi+-
nog dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva[83].

Optu)nicom je okrivljenom stavljeno na teret: 

- da je u toku juna i jula 1998. godine u selu Du&/Dush, op&tina Klina/Klinë, u 
sau+esni&tvu sa nepoznatim po+iniocima – Srbima iz sela, aktivno u+estvovao u 
ofanzivi policije, vojske i paravojnih formacija Srbije protiv civilnog albanskog 
stanovni&tva ovog sela; da je porodi+nu ku'u stavio na raspolaganje oru)anim 
srpskim snagama, a svojim vozilom Zastava 101 dovozio vatreno oru)je razli+i-
tog kalibra, koje je unosio u svoju ku'u, kao i

- da je 19. juna i 28. jula 1998. godine pucao iz automatskog oru)ja na ku'e me-
&tana, Albanaca, u nameri da ih natera da napuste svoje ku'e i udalje se iz sela. 
Prilikom ovih napada, pojedine ku'e u selu su u potpunosti izgorele, tj. uni&tene. 
Tom prilikom u njima su stradali Zade, Osman i paralizovani Haradin Marmu-
llaku. Oni su u svojim ku'ama ostali zbog nemogu'nosti da se udalje, uglavnom 
iz zdravstvenih razloga. Tog dana su stradali i Ismet i Bashkim Marmulaku, te 
supruga i 'erka Xheme Marmullaku, dok su Enver i Ramiz Marmullaku prilikom 
napada zadobili telesne povrede.

[83]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142, u vezi sa +lanom 31 KZ SFRJ, zbog povreda zajed-
ni+kog +lana 3 0enevskih konvencija od 8. avgusta 1949. godine. Krivi+no delo kojim se 
optu)ni tereti je tako/e ka)njivo i +lanom 152 KZRK. 
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Glavni pretres
Po okon+anju postupka ocene optu)nice, glavni pretres u predmetu Tu'ilac protiv 
Milorada Zaji!a otvoren je 27. decembra 2018. godine. 

Pretresno ve'e je zasedalo deset (10) sudskih dana (imaju'i u vidu i sednicu prvog 
saslu&anja) u okviru glavnog pretresa. Tokom pretresa stranke su iznele uvodna 
izlaganja, saslu&ano je jedanaest (11) svedoka tu)ila&tva i izvedeni su materijalni 
dokazi. Optu)eni je svedo+io pred ve'em osporavaju'i navode optu)nice, a na kraju 
su stranke u postupku iznele zavr&ne argumente. 

Tu)iteljka Salihi je u zavr&noj re+i precizirala dispozitiv optu)nice, izmeniv&i pravnu 
kvali"kaciju krivi+nog dela koje je okrivljenom stavila na teret. Prema nalazima 
tu)iteljke, u radnjama optu)enog ima elemenata krivi+nog dela organizovanje grupe 
radi vr&enja genocida, zlo#ina protiv #ove#nosti i ratnog zlo#ina[84]. Predlo)ila je sudu 
da optu)enog oglasi odgovornim za izvr&enje ovog krivi+nog dela, te da ga zatim 
oglasi krivim i kazni po zakonu.

Branilac optu)enog, advokat Dejan Vasi', u svojoj zavr&noj re+i osporavao je 
tvrdnje tu)ila&tva, navode'i da su optu)be me&tana sela Du&/Dush o tome da je 
njegov klijent jedan od u+esnika napada na albansko stanovni&tvo sela po+ele da 
se javljaju tek 2006. godine, kada se on vratio da )ivi u Klini/Klinë. Prema njemu, 
ni jedan svedok saslu&an u toku glavnog pretresa nije direktno video optu)enog 
da u+estvuje u napadima na me&tane sela. Predlo)io je sudu da donese osloba/a-
ju'u presudu. Optu)eni je podr)ao zavr&nu re+ svog branioca. 

Prvostepena presuda
Pretresno ve'e, nakon odr)anog glavnog pretresa 8. marta 2019. godine, objavilo 
je presudu kojom je optu)enog Zaji'a oslobodilo optu)bi u pravcu krivi+nog dela 
organizovanje grupe radi vr&enja genocida, zlo#ina protiv #ove#nosti i ratnog zlo-
#ina. O&te'eni su radi ostvarivanja imovinsko-pravnog zahteva upu'eni na gra-
/ansku parnicu.

Prema nalazima suda iznetim u presudi, na osnovu izvedenih dokaza i ocene sva-
kog od njih pojedina+no i u vezi jednih sa drugima, nije dokazano da je optu)eni 
Zaji' po+inio krivi+no delo koje mu se optu)nicom stavlja na teret. Sud je tako/e 
na&ao da je predmet bio zasnovan uglavnom na iskazima svedoka, kao i da je bilo 

[84]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 160, stav 2, u vezi sa stavom 1 KZRK.
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malo materijalnih dokaza koji bi dokazali u+e&'e optu)enog u izvr&enju krivi+-
nog dela kojim se tereti. Sud nije mogao da pokloni poverenje iskazima svedoka 
zbog velikih nepodudarnosti u njihovim me/usobnim iskazima tokom glavnog 
pretresa, kao i u njihovim svedo+enjima u razli+itim fazama krivi+nog postupka. 

'albeni postupak
0albom od 30. aprila 2019. godine, Kancelarija STRK je osporila presudu Ode-
ljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Pe'i/Pejë zbog bitnih povreda kri-
vi+nog postupka, pogre&no i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja i povrede 
krivi+nog zakona koji su, prema )albenim navodima, doveli do osloba/anja op-
tu)enog od optu)bi. 0albom je predlo)eno da Apelacioni sud, na osnovu dokaza 
iz spisa predmeta, ukine prvostepenu presudu i optu)enog oglasi krivim ili da 
predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno razmatranje i odlu+ivanje. 

Optu)eni i njegov advokat Dejan Vasi' su 13. maja 2019. godine ulo)ili odgovor 
na )albu tu)ioca, osporavaju'i )albene navode. 

Podneskom od 30. aprila 2019. godine, apelacioni tu)ilac je predlo)io Apelacio-
nom sudu da prihvati )albu tu)ila&tva, ukine prvostepenu presudu i predmet vrati 
prvostepenom sudu na ponovno razmatranje i odlu+ivanje. 

Presuda Apelacionog suda 
Pred Apelacionim sudom, )albu je razmatralo i po istoj odlu+ivalo 0albeno ve'e 
Odeljenja za te&ka krivi+na dela toga suda, kojim je predsedavao sudija Abdullah 
Ahmeti[85]. Nakon sednice od 1. oktobra 2019. godine, analize spisa iz predmeta, 
prvostepene presude, )albenih navoda i odgovora na iste, 0albeno ve'e je )albu tu-
)ila&tva odbilo kao neosnovanu. Prema odluci 0albenog ve'a, prilikom dono&enja 
prvostepene presude nije bilo bitnih povreda krivi+nog postupka, kao ni drugih 
povreda o kojima drugostepeni sud vodi ra+una po slu)benoj du)nosti. Dispozitiv 
presude je jasan i konkretan i ne mo)e da bude podudaran sa obrazlo)enjem jer je 
optu)eni oslobo/en optu)bi. Sud je na precizan i zakonit na+in utvrdio relevantne 
+injenice, koje je podr)ao dokazima izvedenim na glavnom pretresu. Ovim do-
kazima nije utvr/eno da je optu)eni na bilo koji na+in u+estvovao u napadima na 
me&tane sela Du&/Dushë. 

[85]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Hava Haliti i Xhevdet Abazi.
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Sednica 0albenog ve'a je odr)ana u skladu sa +lanom 390 ZKPRK[86], bez prisu-
stva stranaka u postupku.

Odlukom Apelacionog suda, okon+an je redovni postupak protiv optu)enog Mi-
lorada Zaji'a.

Zahtev za za"titu zakonitosti
Kancelarija Dr)avnog tu)ioca (Dr)avni tu)ilac Agron Qalaj) je 18. decembra 2019. 
godine podnela Vrhovnom sudu Kosova vanredni pravni lek – zahtev za za&titu za-
konitosti protiv odluka redovnih sudova u predmetu Tu'ilac protiv Milorada Zaji!a. 
Vanrednim pravnim lekom osporavane su prvostepena presuda Odeljenja za te&ka 
krivi+na dela Osnovnog suda u Pe'i/Pejë od 8. marta 2019. godine, kao i presuda 
Apelacionog suda od 1. oktobra 2019. godine, doneta u postupku po )albi. 

Zahtev je podnet zbog bitnih povreda odredbi krivi+nog postupka[87] i povrede 
Krivi+nog zakona[88]. Njime je Vrhovnom sudu Kosova predlo)eno da prihvati 
zahtev i utvrdi da pomenute presude sadr)e bitne povrede odredbi krivi+nog po-
stupka i povrede Krivi+nog zakona. 

Dr)avno tu)ila&tvo je zahtev za za&titu zakonitosti podnelo po pismenom zahtevu 
nadle)nog tu)ioca Kancelarije STRK od 9. decembra 2019. godine. Nakon raz-
matranja i analize spisa predmeta i presuda prvostepenog, kao i drugostepenog 
suda, Dr)avno tu)ila&tvo je konstatovalo da je prvostepena presuda doneta u su-
protnosti sa Zakonikom o krivi+nom postupku. 

Prema nalazima Kancelarije glavnog tu)ioca, krivi+ni postupak je pokrenut po 
optu)bama za ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva (zbog povreda zajedni+kog 
+lana 3 0enevskih konvencija od 8. avgusta 1949. godine), po+injenog u saizvr&i-
la&tvu sa nepoznatim licima. Tu)ila&tvo je u zavr&noj re+i, imaju'i u vidu izvedene 
dokaze, izmenilo pravnu kvali"kaciju krivi+nog dela, te je optu)enom stavilo na 

[86]  Ovim +lanom Zakonika o krivi+nom postupku Kosova precizirane su okolnosti organizo-
vanja sednice 0albenog ve'a, prisustvo stranaka u postupku, posledice neprisustvovanja, 
kao i kada se sednica mo)e odr)ati bez prisustva stranaka u postupku. Prema ovom +lanu, 
obave&tavanje stranaka u postupku je obavezno u predmetima kada je okrivljenom presu-
dom koja se osporava izre+ena kazna zatvora.

[87]  Predvi/enih +lanom 432, stav 1, ta+ke 1.2 i 1.3, u vezi sa +lanom 384, stav 1, ta+ka 1.12, 
koji je u vezi sa +lanom 370, stav 7 ZKPK.

[88]  Predvi/ena +lanom 385 ZKPK.
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teret krivi+no delo organizovanje grupa za vr&enje genocida, zlo#ina protiv #ove#-
nosti i ratnih zlo#ina. Prvostepeni sud je i pored dovoljno dokaza, koje je specijalni 
tu)ilac u toku postupka prezentirao, presudom od 8. marta 2019. godine optu)e-
nog oslobodio optu)bi. Obrazlo)enje ove presude sadr)i bitne povrede krivi+nog 
postupka. Ono je nejasno, ne sadr)i dovoljno razloga o +injenicama ocenjenim 
kao odlu+uju'e, a kojima se sud rukovodio prilikom dono&enja odluke. Tako/e, 
razlozi koji se odnose na osloba/aju'i deo u suprotnosti su sa dokazima koji se 
nalaze u spisima predmeta. Povreda odredbi krivi+nog postupka postoji i po&to 
pismeni otpravak presuda nije sa+injen na zakonom predvi/en na+in, u skladu sa 
+lanom 370, stav 7 ZKPK. Obaveza svake institucije u krivi+nom postupku je da 
u potpunosti i ta+no utvrdi +injenice koje su bitne za dono&enje zakonite odluke.

Kancelarija glavnog tu)ioca, tako/e, nalazi da je Apelacioni sud pogre&io kada je 
odbio )albu Specijalnog tu)ila&tva i potvrdio prvostepenu presudu uz obrazlo)e-
nje da ne postoje povrede na koje se ovo tu)ila&tvo u )albi pozivalo. Apelacioni 
sud nije uzeo u obzir da su svedoci tu)ila&tva svedo+ili o doga/aju koji se odigrao 
pre dvadeset (20) godina, da su zaboravili pojedine okolnosti koje nisu bile rele-
vantne, da malo ili uop&te nisu razmi&ljali da 'e jednog dana trebati da svedo+e 
o onome &to im se dogodilo, i to u periodu kada im je )ivot svakog momenta bio 
u opasnosti. Pored materijalnih gubitaka, pre)iveli su du&evne povrede izgubiv&i 
voljene osobe. Na osnovu iskaza svedoka nije bilo te&ko utvrditi &ta se dogodilo 
u selu Du&/Dush. Svi svedoci su na isti na+in svedo+ili o doga/aju, te da su optu-
)enog videli u vojnoj uniformi, naoru)anog i u njegovom vozilu. Svedoci su pred 
sudom posvedo+ili da je optu)eni pucao u njihovom pravcu, da je od po+etka 
napada na me&tane svoju ku'u pripremio za napade, postaviv&i oko ku'e i na 
balkon d)akove sa peskom. Prema tome, on je direktno u+estvovao u grupi koja 
je razli+itim vatrenim oru)jem napadala me&tane sela Du&/Dush.

Dr)avni tu)ilac je zahtevom prezentirao i iskaze svedoka koji su svedo+ili pred 
prvostepenim sudom ali kojima ovaj sud nije poverovao, ve' je prihvatio iskaz 
optu)enog koji je osporavao bilo kakvo u+e&'e u napadima za koje se tereti. Pre-
ma mi&ljenju dr)avnog tu)ioca, ova izjava optu)enog je kontradiktorna, posebno 
njegovim izjavama iz razli+itih faza postupka. 

Na kraju, prema tvrdnjama Kancelarije glavnog dr)avnog tu)ioca, presude ni)ih 
sudova u predmetu Tu'ilac protiv Milorada Zaji!a, protiv kojih je podnet zahtev 
za za&titu zakonitosti, sadr)e povrede Krivi+nog zakona u korist optu)enog. Na 
osnovu dokaza izvedenih u toku glavnog pretresa jasno proizilazi da je optu)eni 
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po+inio krivi+no delo na na+in opisan u optu)nici. Na osnovu iznetih razloga tu-
)ilac nalazi da je zahtev za za&titu zakonitosti osnovan, te je predlo)io Vrhovnom 
sudu da isti prihvati kao osnovan i odlu+i po slu)benoj du)nosti. 

Odgovor na zahtev za za"titu zakonitosti 
Branilac optu)enog, advokat Vasi', u zakonom predvi/enom roku[89] je podneo 
odgovor na zahtev za za&titu zakonitosti Dr)avnog tu)ila&tva, sa predlogom da 
Vrhovni sud Kosova odbije ovaj zahtev kao neosnovan.

Branilac je u odgovoru naveo: „Specijalni tu)ilac, gospo/a Salihi, u svojoj zavr&-
noj re+i precizirala je optu)nicu, te predlo)ila da se moj branjenik oglasi krivim za 
krivi+no delo organizovanje grupe za vr&enje genocida, zlo#ina protiv #ove#nosti i 
ratnih zlo#ina iz +lana 160, stav 2, a u vezi sa stavom 1 KZRK[90], umesto krivi+nog 
dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&ta iz +lana 142 KZ SFRJ.“ Prema brani-
ocu, rekvali"kovano krivi+no delo se ne mo)e primeniti na ratne zlo#ine koji su 
se dogodili 1999. godine, jer nije bilo predvi/eno prema KZ SFRJ, koji je bio na 
snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela kojim se optu)eni tereti.

Presuda Vrhovnog suda Kosova
Ve'e Vrhovnog suda Kosova, koje je odlu+ivalo po vanrednom pravnom leku –  
zahtevu za za&titu zakonitosti Kancelarije glavnog dr)avnog tu)ioca, nakon raz-
matranja podnesaka stranaka u postupku, utvrdilo je da je odgovor branioca 
optu)enog na zahtev glavnog dr)avnog tu)ioca neosnovan. Krivi+nim zakonom 
SFRJ, koji je bio na snazi u vreme izvr&enja krivi+nog dela, kao krivi+no delo bilo 
je predvi/eno organizovanje i podsticanje na izvr&enje genocida i ratnih zlo#ina 
(+lan 145 KZSFRJ), sa istim sadr)ajem kao i krivi+no delo predvi/eno KZK, uz 
razliku koja se odnosila na predvi/ene sankcije[91] 

[89]  *lanom 435 ZKPK predvi/en je postupak po zahtevu za za&titu zakonitosti pred Vrhov-
nim sudom Kosova, kao i okolnost da kada Vrhovni sud oceni da je zahtev za za&titu za-
konitosti osnovan, isti dostavlja suprotnoj strani da u roku od petnaest (15) dana mo)e da 
podnese odgovor sudu – http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/07/Zakonik-o-kri-
vicnom-postupku.pdf 

[90]  Krivi+ni zakonik koji je stupio na snagu krajem 2012. godine.
[91]  Krivi+nim zakonikom Kosova koji je stupio na snagu krajem 2012. godine je, po krivi+nom 

delu organizovanje grupe za vr&enje genocida, zlo#ina protiv #ove#nosti i ratnih zlo#ina iz +lana 
160, bla)i za po+inioca u odnosu na krivi+no delo organizovanje grupe i podsticanje na izvr-
&enje genocida i ratnih zlo#ina iz +lana 145 KZ SFRJ. Prema KZ SFRJ, za krivi+no delo iz stava 
1 pomenutog +lana predvi/ena je kazna zatvora najmanje pet (5) godina, dok KZK predvi/a 
kaznu zatvora od jedne (1) do deset godina. KZ SFRJ za dela po+injena prema stavu 2 iz +lana 
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Sud je analizom zahteva tu)ila&tva, kao i spisa predmeta, na&ao da u radnjama 
optu)enog ima elemenata krivi+nog dela koje je tu)ila&tvo, nakon izmene pravne 
kvali"kacije, optu)enom stavilo na teret. Optu)eni je bio +lan grupe koja je bila 
organizovana za vr&enje krivi+nih dela. Njegove radnje bile su usmerene prema 
civilnom stanovni&tvu. Obavio je pripreme za izvo/enje napada, postavio je d)a-
kove sa peskom oko svoje ku'e i na balkonu, istovarivao je oru)je i unosio ga u 
svoju ku'u, kao &to je i pucao prema ku'ama u kojima su )iveli civili Albanci. 
Pomenute radnje su potvr/ene iskazima svedoka koje je prvostepeni sud ocenio 
kao neuverljive i neubedljive zbog razlika koje su svedoci iznosili prilikom sve-
do+enja pred pretresnim ve'em, kao i zbog nepodudarnosti sa njihovim izjavama 
iz ranijih faza postupka. 

Prema nalazima Vrhovnog suda, napadnutim presudama obuhva'ene su sve 
konkretne radnje optu)enog: prisustvo na mestu doga/aja, priprema za ofanzivu, 
postavljanje d)akova sa peskom, istovar oru)ja, kao i pucanje iz vatrenog oru)ja u 
pravcu naseljenih ku'a u kojima su )iveli Albanci. Sve su ovo radnje koje prema 
nalazima pobijanih presuda nisu potvr/ene.
 
Prema presudi Vrhovnog suda, u radnjama optu)enog ima elemenata krivi+nog 
dela organizovanje grupe za vr&enje genocida, zlo#ina protiv #ove#nosti i ratnih zlo-
#ina. Iako u pobijanim presudama ni)i sudovi tvrde da se ne radi o organizovanju 
grupe, optu)eni je pred sudom rekao da je kriti+ne no'i de)urao, &to potvr/uje da 
je bio +lan grupe. Prema presudi najvi&e sudske instance, ranijim sudskim odlu-
kama ovoj +injenici nije dat zna+aj, a time je po+injena bitna povreda odredbi kri-
vi+nog postupka. Prema ovoj presudi, ni)i sudovi svojim odlukama nisu na+inili 
razliku izme/u pripadnosti grupi i vr&enja radnji zbog kojih je grupa osnovana, 
iako se radi o radnjama koje zakon vrlo jasno razlikuje. Organizovanje grupe i 
+lanstvo u grupi predstavljaju vid individualne odgovornosti. Za postojanje dela 
nije neophodno da +lan grupe po+ini krivi+no delo. 

Vrhovni sud nalazi da pobijane presude sadr)e mnoge nedostatke vezane za bit-
no obele)je krivi+nog dela za koje se optu)eni tereti, &to predstavlja bitnu povredu 
odredbi krivi+nog postupka. To govori da je zahtev za za&titu zakonitosti osnovan. 
Sud je, tako/e, konstatovao da postoje propusti u opisu inkriminisanih radnji u op-
tu)nici, kao i u prvostepenoj presudi prilikom preciziranja krivi+nih dela zbog ko-

145 predvi/a kaznu zatvora najmanje jednu (1) godinu, dok KZK za krivi+na dela iz stava 2 
+lana 160 predvi/a kaznu zatvora od jedne (1) do pet (5) godina. 
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jih je grupa organizovana[92] za vr&enje krivi+nih dela predvi/enih +lanovima 148-
156 KZK[93]. Ovo krivi+no delo vr&i svako lice koje organizuje grupu koja ima za cilj 
izvr&enje krivi+nih dela predvi/enih +lanovima 148-156 KZK. Sud tako/e nalazi da 
optu)eni presudama ni)ih sudova nije oslobo/en po pomenutom osnovu – ne zato 
&to u pravnoj kvali"kaciji krivi+nog dela za koje se optu)eni tereti nisu navedeni 
pomenuti +lanovi, ve' zbog nedostatka dokaza o krivi+nom delu. Me/utim, zahtev 
za za&titu zakonitosti od strane dr)avnog tu)ioca nije podnet po ovom osnovu (Vr-
hovni sud je prilikom odlu+ivanja vezan za navode precizirane u zahtevu)[94].

Vrhovni sud je svojom presudom zaklju+io da je zahtev za za&titu zakonitosti pod-
net na &tetu optu)enog, te je u skladu sa +lanom 438, stav 2 ZKPK samo konstatovao 
povrede zakonika o krivi+nom postupku i krivi+nog zakonika u presudama ni)ih 
pravosudnih institucija – svojom odlukom nije mogao da uti+e na pravnosna)nu 
odluku koja je doneta u krivi+nom postupku protiv optu)enog[95].

Nalazi FHPK 
1. Presuda Vrhovnog suda Kosova od 18. februara 2020. godine, kojom je najvi&a 
sudska instanca odlu+ivala po vanrednom pravnom leku (zahtev za za&titu zako-
nosti) Kancelarije Glavnog dr)avnog tu)ioca[96] na pravnosna)nu presudu Ode-
ljenja za te&ka krivi+na Osnovnog suda u Pe'i/Pejë i presudu Apelacionog suda 
u predmetu Tu'ilac protiv Milorada Zaji!a, na&la je da prethodne presude ni)ih 
sudova u ovom predmetu sadr)e bitne povrede odredbi krivi+nog postupka i kri-
vi+nog zakona i usvojila je zahtev za za&titu zakonitosti tu)ila&tva kao osnovan.

FHPK nalazi da je presuda od 18. februara 2020. godine povr&na i nedore+ena. 
*ak i sa svim obaveznim formalnim delovima koje po zakonu mora da sadr)i, 
presuda Vrhovnog suda Kosova ima samo +etiri strane, uz dodatni pasus na petoj 
strani. Njome se samo pominju odre/ene okolnosti tragi+nog doga/aja kojima je 
Vrhovni sud poklonio pa)nju kao verodostojnim, ali bez navo/enja konkretnih 

[92]  *lan 160 KZK koji je stupio na snagu 2012. godine.
[93]  Oba zakona predvi/aju konkretna krivi+na dela (+lanove zakona) za koje je organizovanje 

grupa ka)njivo.
[94]  *lan 436, stav 1 ZKPK predvi/a: „Prilikom odlu+ivanja o zahtevu za za&titu zakonitosti 

Vrhovni sud Kosova 'e se ograni+ti samo na ispitivanje onih povreda zakona na koje se 
podnosilac zahteva poziva u svom zahtevu.“ 

[95]  http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/07/Zakonik-o-krivicnom-postupku.pdf 
[96]  *lan 433, stav 1 ZKPK predvi/a da zahtev za za&titu zakonitosti mo)e da podnese glavni 

dr)avni tu)ilac, okrivljeni i njegov branilac. 



325SU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAKSU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAK

razloga u +emu se ogledaju propusti ni)ih pravosudnih institucija, koji su doveli 
Vrhovni sud do zaklju+ka da je zahtev za za&titu zakonitosti tu)ila&tva osnovan. 

Na primer, pojedini navodi u presudi Vrhovnog suda Kosova su samo izvu+eni 
iz konteksta, poput ovog: „Okrivljeni je sâm izjavio da je kriti+ne ve+eri de)urao, 
&to potvr/uje da je optu)eni bio deo grupe koja je uzela u+e&'a u izvr&enju ratnog 
zlo+ina u to vreme.“ Nedostaje, me/utim, obja&njenje gde je i kojim povodom 
optu)eni de)urao i u kom kontekstu je to pred sudom izjavio. U direktnom kon-
tekstu, nigde u spisima predmeta koji se odnose na ranije postupke ne stoji da je 
„okrivljeni sâm izjavio da je kriti+ne ve+eri de)urao, potvr/uju'i da je bio deo 
grupe koja je uzela u+e&'a u izvr&enju ratnog zlo+ina u to vreme“.

Tako/e je, na primer, Vrhovni sud na&ao da su radnje optu)enog bile usmerene protiv 
civilnog stanovni&tva, jer je vr&io pripreme za izvo/enje napada (ne navodi se kojih), 
postavio je d)akove sa peskom oko svoje ku'e (ovo je vi&e defanzivna nego ofanzivna 
radnja), istovarivao je oru)je i unosio ga u svoju ku'u (svojevoljno ili nasilno?), kao 
i da je pucao prema ku'ama u kojima su )iveli civili Albanci (niko od svedoka nije 
ubedljivo dokazao da je video i identi"kovao optu)enog da je radio ovo ili druge 
napred pomenute radnje). Uprkos tome &to je prvostepeni sud ocenio neuverljivim 
iskaze svedoka koji govore o ovim radnjama optu)enog, daju'i detaljno i uverljivo 
obrazlo)enje ovih ocena, pomenute radnje su od strane Vrhovnog suda prihva'ene 
kao inkrimisane uz ocenu da ovim radnjama nije data va)nost od strane ni)ih su-
dova, &to prema ovom sudu predstavlja bitnu povredu odredbi krivi+nog postupka. 

2. Kao najvi&a sudska instanca i institucija u kojoj rade sudije sa najve'im isku-
stvom i najdu)im radom u pravosu/u, Vrhovni sud Kosova treba da slu)i kao 
primer, usmeravaju'i svojim odlukama rad sudova ni)ih instanci. Kada se bavi 
zna+ajnim i te&kim predmetima, poput onih za ratne zlo+ine, Vrhovni sud Ko-
sova treba uvek da ima u vidu da se od njega o+ekuju detaljne analize i tuma+e-
nja zakonskih odredbi, jer svojim odlukama formira sudsku praksu, na koju bi 
sudovi ni)ih instanci mogli da se pozivaju u svojim odlukama. Vrhovni sud bi u 
obrazlo)enju svojih odluka mogao ubudu'e da se poziva na i da citira dosada&nju 
praksu i iskustva kosovskih sudova u postupcima za ratne zlo+ine, kao i da koristi 
odluke me/unarodnih sudova i tribunala. Sve u svemu, odluke Vrhovnog suda 
trebaju biti profesionalne, detaljne i sveobuhvatne.

3. Ovom prilikom FHPK smatra potrebnim da ponovi deo svog nalaza u predme-
tu Tu'ilac protiv Milorada Zaji!a iz godi&njeg izve&taja za 2019. godinu, po kojem 
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je prvostepeni sud svojom presudom u ovom predmetu detaljno analizirao iskaze 
svedoka tu)ila&tva pred pretresnim ve'em, svaki pojedina+no i u vezi jedan sa 
drugim, kao i njihove iskaze iz ranijih faza krivi+nog postupka. Analiza nije na&la 
da su svedoci potvrdili u+e&'e optu)enog u izvr&enju dela kojim se tereti, kao i da 
su potvrdili navode optu)nice. Oni su +ak o mnogim okolnostima svedo+ili ne 
zato &to su ga direktno videli, ve' zato &to su tako +uli. Jednostavno, svedoci nisu 
potvrdili da su optu)enog videli u vr&enju radnji navedenih u optu)nici. 

Prvostepeni sud je presudom utvrdio da se kriti+ni doga/aj opisan u optu)nici 
dogodio, da je selo Du&/Dush bilo u vi&e navrata napadnuto za vreme oru)anog 
sukoba na Kosovu, da su ku'e me&tana bile zapaljene, da su u ovim napadima tri 
osobe nestale, da je nekoliko osoba ubijeno a nekoliko njih te&ko povre/eno. Me-
/utim, na osnovu dokaza, posebno iskaza svedoka, prvostepeni sud nije mogao 
da utvrdi u+e&'e optu)enog u izvr&enju pomenutih krivi+nih dela. 

4. Nakon odlu+ivanja svih sudskih instanci u predmetu Tu'ilac protiv Milorada 
Zaji!a, mo)e se konstatovati da pravda u ovom slu+aju nije zadovoljena. Me&tani 
sela Du&/Dush, koji jo& uvek nisu prona&li tela svojih najdra)ih, koji su zadobili 
te&ke telesne povrede, pre)iveli te&ke psihi+ke traume ili su ostali bez krova nad 
glavom, jo& su daleko od utvr/ivanja odgovornih za ono &to im je u+injeno. To 
zna+i da na tu)ila&tvu i dalje ostaje obaveza da istra)i doga/aje i identi"kuje od-
govorne za zlo+ine koji su se za vreme oru)anog sukoba desili u selu Du&/Dush. 



SU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAKSU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAK

PREDMETI 
POVEZANI 

SA RATNIM 
ZLO'INIMA ILI 

KRIVI'NIM
DELIMA SA 

POLITI'KOM 
ILI ETNI'KOM 

POZADINOM



GODI!NJI IZVE!TAJ FHPK ZA "#"#GODI!NJI IZVE!TAJ FHPK ZA "#"#



329SU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAKSU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAK

2.1. Postupak ocene optu$nice 

2.1.1. Predmet: Tu!ilac protiv Nedeljka Spasojevi#a i drugih 

Pred predsednikom pretresnog ve'a Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u 
Pri&tini/Prishtinë, sudijom Valon Kurtaj[97], u predmetu Tu'ilac protiv Nedeljka 
Spasojevi!a i drugih[98], dana 4. decembra 2020. godine odr)ana je sednica prvog 
saslu&anja po drugi put izmenjenoj optu)nici Kancelarije STRK od 10. novembra 
2020. godine (KTRS/PPS br/nr. 24/2018)[99].

2estoro optu)enih se u ponovo izmenjenoj optu)nici terete da su, kao pripadnici 
kriminalne grupe, u+estvovali ili pomagali u ubistvu srpskog politi+ara sa severa 
Kosova Olivera Ivanovi'a, koje se dogodilo 16. januara 2018. godine. 

Optu)eni Nedeljko Spasojevi' i 0arko Jovanovi', svaki ponaosob, optu)nicom se 
terete i za izvr&enje krivi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje 
oru'ja[100]. 

Tok pretkrivi%nog postupka[101] 
Uprava za istra)ivanje te&kih zlo+ina (UITZ) Kosovske policije (KP) otvorila je 
istragu u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovi'a istog dana kada se ono dogodilo. 
UITZ je u toku 2018. i 2019. godine Kancelariji STRK podnela vi&e krivi+nih pri-
java. Prema njima, nepoznata lica su 16. januara 2018. godine oko 08:14 +asova 
ujutro, iz vozila Opel Astra bez registarskih oznaka i sa zatamnjenim staklima u 
pokretu, pucali iz vatrenog oru)ja (kalibar 9mm) u pravcu Ivanovi'a koji je pe&ice 

[97]  Koji je u toku ove sednice odlu+ivao u svojstvu sudije pojedinca.
[98]  Saoptu)eni: Marko Ro&i', Silvana Arsovi', Dragi&a Markovi', 0arko Jovanovi' i Rade Basara.
[99]  Kancelarija STRK je povodom ubistva Olivera Ivanovi'a 16. januara 2018. godine podigla 

jo& dve optu)nice, 2. i 27. decembra 2019. godine. Svaki od optu)nih akata imao je formu 
posebne optu)nice.

[100]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 374, stav 1 KZRK (2012).
[101]  Detalji o istra)noj fazi postupka, kao i po+etku postupka ocene optu)nice, bili su pred-

stavljeni godi&njim izve&tajima prethodnih godina. 

!.".
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i&ao na posao. U momentu kada su hici iz vatrenog oru)ja ispaljeni prema njemu, 
Ivanovi' se nalazio ispred svoje kancelarije, odnosno sedi&ta Gra/anske inicija-
tive „Demokratija, pravda, sloboda“. Tom prilikom je na Ivanovi'a ispaljeno &est 
(6) metaka, od kojih je on zadobio te&ke telesne povrede, kojima je ubrzo pod-
legao u prostorijama regionalne bolnice u severnom delu Mitrovice/Mitrovicë. 

Krivi+ne prijave su podnete protiv osumnji+enih Nedeljka Spasojevi'a, Marka Ro-
&i'a, Silvane Arsovi', Dragi&e Markovi'a i 0arka Jovanovi'a, zbog postojanja osno-
vane sumnje da su pomagali licima koja su vatrenim oru)jem Ivanovi'a li&ila )ivota.
 
Postupaju'i po krivi+nim prijavama, Kancelarija STRK (tu)ilac Sylë Hoxha) 23. no-
vembra 2018. godine donela je re&enje o zadr)avanju osumnji+enih Nedeljka Spa-
sojevi'a (pripadnik KP, istra)itelj pri stanici Mitrovica Sever/Mitrovicë Veri), Marka 
Ro&i'a i Dragi&e Markovi'a (tako/e pripadnik KP), zbog postojanja sumnje da su 
pomagali u izvr&enju krivi+nog dela te&ko ubistvo, te da su otkrivali slu)bene tajne ili 
manipulisali dokazima. 

Odeljenje za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë je dana 24. 
novembra 2018. godine, a nakon sednice saslu&anja, odredilo meru pritvora 
osumnji+enima Spasojevi'u i Ro&i'u zbog postojanja sumnje da su po+inili kri-
vi+no delo pomaganje u izvr&enju krivi+nog dela te&ko ubistvo[102], dok je osum-
nji+enom Markovi'u pritvor bio odre/en zbog postojanja osnovane sumnje da 
je po+inio krivi+no delo otkrivanje slu'benih tajni[103]. Ova odluka o pritvoru je 
u )albenom postupku ukinuta re&enjem Apelacionog suda od 4. decembra 2018. 
godine. Njome je postupak o meri bezbednosti vra'en prvostepenom sudu na 
ponovno odlu+ivanje[104]. Prema uputstvima drugostepenog suda, dana 17. de-
cembra 2018. godine odr)ana je nova sednica saslu&anja radi ponovnog razma-
tranja mere bezbednosti i doneto je re&enje na osnovu kojeg je ova mera ostala 
na snazi. 

Mera pritvora ovoj trojici osumnji+enih redovno je produ)avana do 19. februara 
2019. godine, kada je re&enjem suda ona ukinuta osumnji+enom Dragi&i Marko-

[102]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 179, stav 3, u vezi sa +lanom 33, stav 2 i +lanom 34, stav 
2, kao i +lanom 34 KZRK. 

[103]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 433, stav 2 KZRK.
[104]  0albeno ve'e je svojom odlukom predlo)ilo da se osumnji+eni zadr)e u pritvoru do 

dono&enja nove odluke po zahtevu za odre/ivanje mere pritvora. 
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vi'u[105]. Odluke o merama osumnji+enima su u )albenom postupku potvr/ivane, 
pored ostalog zbog postojanja opasnosti od bekstva. 

Prema optu)nicama, UITZ je 11. februara 2019. godine podneo dopunu krivi+-
ne prijave protiv osumnji+enih Milana Radoi+i'a, Zvonka Veselinovi'a, Nedeljka 
Spasojevi'a, Marka Ro&i'a i Silvane Arsovi', po kojoj su oni, kao +lanovi krimi-
nalne grupe, po+inili vi&e krivi+nih dela. Prema dopuni, osumnji+eni Spasojevi' 
je usko sara/ivao sa kriminalnom grupom kojom su rukovodili Milan Radoi+i' i 
Zvonko Veselinovi'. Kao +lan kriminalne grupe, sara/ivao je sa izvr&iocima ubi-
stva Olivera Ivanovi'a, pre i posle ubistva, omogu'avaju'i da se oni slobodno 
kre'u i udalje sa lica mesta. Tako/e je +lanovima grupe, kojom su rukovodili Ra-
doj+i' i Veselinovi' na severu Mitrovice, omogu'avao da se i u slu+aju kada po+i-
ne krivi+na dela protiv njih ne vode istrage u pravcu ovih dela. 0arku Jovanovi'u 
i Dragi&i Markovi'u je na teret stavljeno da su manipulisali dokazima. 

Uprava za te&ke zlo+ine podnela je 10. oktobra 2019. godine dopunski izve&taj 
krivi+ne prijave protiv optu)enih 0eljka Boji'a i Radeta Basare[106], i to protiv Bo-
ji'a zbog uske saradnje sa kriminalnom grupom Radoi+i'a i Veselinovi'a, a pro-
tiv Basare zbog toga &to zbog +lanstva u pomenutoj grupi nije obavljao slu)bene 
du)nosti koje je trebalo da izvr&ava kao istra)itelj pri policijskoj stanici Mitrovica 
Sever/Mitrovicë Veri. 

Optu(nica od 2. decembra 2019. godine
Povodom ubistva Olivera Ivanovi'a, dr)avni tu)ilac Kancelarije STRK Sylë Hox-
ha podigao je 2. decembra 2019. godine optu)nicu protiv Nedeljka Spasojevi'a, 
Marka Ro&i'a, Silvane Arsovi', Dragi&e Markovi'a, 0arka Jovanovi'a i Radeta 
Basare. 

Optu)eni Nedeljko Spasojevi', Marko Ro&i' i Rade Basara terete se da su, zajedno 
sa osumnji+enima koji se nalaze u bekstvu (Milan Radoi+i', Zvonko Veselinovi' i 
0eljko Boji'), delovali u sastavu organizovane kriminalne grupe (hijerarhijski or-
ganizovane i strukturirane, sa ta+no odre/enim ulogama), koja nije slu+ajno formi-
rana jo& 2011. godine i kojom su rukovodili Zvonko Veselinovi' i Milan Radoi+i'. 
U okviru kriminalne grupe svi optu)eni su delovali kontinuirano i u sau+esni&tvu, 
kao i svesno i namerno u cilju ostvarivanja ciljeva organizacije.

[105]  Kada mu je odre/ena bla)a mera javljanja u policijskoj stanici. Optu)eni Spasojevi' i 
Ro&i' se i dalje nalaze u pritvoru.

[106]  Optu)enom Basari odre/ena je mera pritvora 16. oktobra 2019. godine. 
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Optu)eni Spasojevi' se ovom optu)nicom tereti da je kao +lan grupe kreirao uslo-
ve, eliminisao prepreke i pomagao izvr&enje krivi+nog dela, odnosno pomagao je 
izvr&iocima napada na pokojnog Ivanovi'a dan pre napada na njega iz pokretnog 
motornog vozila. Tako ih je, na primer, policijskim vozilom odveo do motornog 
vozila Opel Astra parkiranog u predgra/u, iz kojeg je sutradan pucano na pokoj-
nog Ivanovi'a. 

Prema optu)nici, Marko Ro&i' je kao +lan grupe kriti+nog dana pomagao u izvr-
&enju napada na Ivanovi'a, tako &to je svojim vozilom pre napada pratio njegovo 
kretanje. Njemu se pripisuje da je aktivno u+estvovao u izvr&enju i drugih krivi+-
nih dela u gradu, poput napada, poku&aja ubistva, tu+e na razli+itim lokacijama, 
a sve prema naredbama primljenim od strane grupe.

Optu)eni Rade Basara se ovom optu)nicom tereti da, koriste'i svoj slu)beni po-
lo)aj istra)itelja regionalne istra)ne jedinice Mitrovica Sever/Mitrovica Veri, nije 
izvr&avao svoje slu)bene du)nosti u nameri da ostvari korist za +lanove grupe, te 
da sakrije ili ukloni dokaze i tragove zlo+ina po+injenih od strane +lanova grupe. 

Optu)enoj Silvani Arsovi' stavljeno je na teret da je pomagala izvr&enju te&kog 
ubistva, kreiraju'i uslove i otklanjaju'i prepreke za izvr&enje te&kog ubistva tako 
&to je u vreme napada na pokojnog Ivanovi'a isklju+ila sigurnosne kamere u kan-
celariji Gra/anske inicijative „Sloboda, demokratija, pravda“. 

Optu)eni Dragi&a Markovi' se tereti da je poverljive informacije sa lica mesta da-
vao pripadnicima policije Srbije, da je sa optu)enim 0arkom Jovanovi'em, nakon 
ubistva, sa lica mesta uklonio pojedine dokaze, kao i da nije obezbedio lice mesta, 
omogu'iv&i nepoznatim licima da o&tete dokaze. 
 
Prilikom pretresa stanova optu)enih Spasojevi'a i Jovanovi'a prona/eno je oru)-
je za koje oni nisu imali dozvolu nadle)nih organa za posedovanje. 
 
Sednica saslu"anja po optu(nici
Postupaju'i po optu)nici, sudija Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë Valon Kurtaj je zakazao sednicu prvog saslu&anja za 30. decembar 2019. 
godine. 

Pre odr)avanja zakazane sednice saslu&anja, 27. decembra 2019. godine, Kancela-
rija STRK je Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë dostavila 
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novu optu)nicu protiv istih optu)enih. Nova optu)nica je doneta na osnovu istih 
dokaza, ali je bila preure/ena. 

Novom optu)nicom se optu)enima Nedeljku Spasojevi'u, Marku Ro&i'u, Radu 
Basari i Silvani Arsovi' stavlja na teret da su delovali u okviru kriminalne gru-
pe, u sau+esni&tvu sa Milanom Radoi+i'em, Zvonkom Veselinovi'em i 0eljkom 
Boji'em (koji su u bekstvu). Grupa je bila strukturirana i hijerarhijski organizo-
vana sa ta+no odre/enim ulogama – nije bila slu+ajno organizovana i delovala 
je od 2011. godine. Njome su rukovodili Veselinovi' i Radoi+i'. *lanovi grupe 
su delovali neprekidno i u sau+esni&tvu, namerno i svesno, u skladu sa cilje-
vima i aktivnostima organizovane kriminalne grupe usmerenim na izvr&enje 
jednog ili vi&e krivi+nih dela. Uzeli su u+e&'e u kriminalnim aktivnostima gru-
pe, znaju'i da 'e takvo u+e&'e doprineti kriminalnim aktivnostima koje su za 
cilj imale ostvarivanje direktne ili indirektne "nansijske dobiti, kao i pro&irenje 
kontrole nad biznisom i politi+ke kontrole nad severnim delom Mitrovice/Mi-
trovicë. Ova kriminalna grupa je organizovala ili je svojim radnjama pomagala, 
olak&avala, te uklanjala prepreke ili dokaze ili na drugi na+in doprinela ubistvu 
Olivera Ivanovi'a. Svojim radnjama optu)eni su po+inili krivi+no delo u+e&'e ili 
organizovanje kriminalne grupe[107], u vezi sa krivi+nim delima pomaganje u izvr-
&enju krivi#nog dela te&kog ubistva (optu)eni Marko Ro&i' i Silvana Arsovi')[108], 
krivi+no delo zloupotreba slu'benog polo'aja (optu)eni Nedeljko Spasojevi', 
Rade Basara, Dragi&a Markovi' i 0arko Jovanovi')[109], krivi+no delo otkrivanje 
slu'bene tajne (optu)eni Dragi&a Markovi'), kao i krivi+no delo manipulisanje 
dokazima u saizvr&ila&tvu (optu)eni Dragi&a Markovi' i 0arko Jovanovi'). I 
ovom optu)nicom je optu)enima Spasojevi'u i Jovanovi'u, svakom ponaosob, 
stavljeno na teret izvr&enje krivi+nog dela nedozvoljeno vlasni&tvo, kontrola ili 
posedovanje oru'ja[110]. 

Sednici su privedeni optu)eni koji se nalaze u pritvoru, a pristupili su joj i optu-
)eni kojima je od strane suda bila izre+ena bla)a mera obezbe/ivanja njihovog 
prisustva sudu, odnosno javljanje u policijskoj stanici. Optu)nicu je u toku ove 
sednice zastupao dr)avni tu)ilac Blerim Isufaj. 

[107]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 283, stav 3, u vezi sa stavom 1 KZRK. 
[108]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 179, u vezi sa +lanom 33, stav 2 KZRK. 
[109]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 422, stav 2, ta+ka 2.2 KZRK.
[110]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 374, stav 1 KZRK.
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Predsednik pretresnog ve'a, sudija Kurtaj, upoznao je prisutne da je sudu 27. 
decembra 2019. godine (nekoliko dana pre odr)avanja sednice) dostavljena op-
tu)nica koja je izmenjena kako u dispozitivu, tako i u obrazlo)enju iste. 

Branioci optu)enih su u svojim obra'anjima sudu istakli da u konkretnom slu+a-
ju nema uslova za odr)avanje sednice prvog saslu&anja, jer ne samo da prvobitna 
optu)nica od 2. decembra 2019. godine nije uru+ena optu)enima i odbrani na 
njihovom maternjem jeziku, ve' ni izmenjena (ili nova) optu)nica nije od strane 
tu)ila&tva uru+ena optu)enima i odbrani ni na jednom jeziku. Optu)eni i njihovi 
branioci nisu dobili ni prevod dokaza kojima je prvobitna optu)nica podr)ana 
(preko 10.000 strana). Odbrana je naglasila i da ima problema u pristupu doku-
mentaciji na CD diskovima koji se ne otvaraju. Prema odbrani, tu)ila&tvo uru+e-
njem dokumentacije na CD diskovima nije ispunilo zakonsku obavezu u pogledu 
obelodanjivanja dokaza suprotnoj strani[111].

Odgovaraju'i na prigovore odbrane, tu)ilac je istakao da je tu)ila&tvo u fazi pre-
vo/enja materijala koji 'e biti uru+en optu)enima nakon prevoda. 

Sednica prvog saslu"anja odr(ana 11. februara 2020. godine
Prekinuta sednica prvog saslu&anja po optu)nicama nastavljena je 11. februara 
2020. godine. Bili su ispunjeni uslovi za odr)avanje iste. Tu)ila&tvo je odbrani 
obezbedilo pristup potrebnim dokazima na maternjem jeziku, izuzev kopija vi-
deo-snimaka sigurnosnih kamera u severnom delu Mitrovice/Mitrovicë. Sud je 
obavezao tu)ila&tvo da odbrani &to pre dostavi navedeni dokaz. 

Optu)nica od 27. decembra 2019. godine, koja je pro+itana na po+etku nastavlje-
nog prvog zasedanja, izazvala je polemiku izme/u stranaka u postupku. Prema 
tu)ila&tvu, radi se o izmenjenoj optu)nici, dok je odbrana tvrdila da se radi o 
novom optu)nom aktu. 

Nakon +itanja optu)nice, optu)eni su se izjasnili da nisu krivi ni po jednoj ta+ki 
koja se odnosi na ubistvo Olivera Ivanovi'a, 16. januara 2018. godine. Optu)eni 
Nedeljko Spasojevi' i 0arko Jovanovi' su priznali krivicu za nedozvoljeno vlasni&-

[111]  *lanom 244 ZKPRK predvi/eno je da je najkasnije do podno&enja optu)nice dr)avni tu-
)ilac du)an da odbrani preda materijal kojim tu)ila&tvo raspola)e, uz po&tovanje prava na 
upotrebu maternjeg jezika. Materijal koji je kasnije pribavljen mora biti dostavljen odbrani 
u roku od deset (10) dana od prijema. Pomenuti +lan odre/uje da obelodanjivanje dokaza 
ne sme da ide na &tetu prava o&te'enih i svedoka. 
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tvo, kontrolu ili posedovanje oru'ja, &to je prihva'eno od strane suda. Optu)eni 
su obave&teni da 'e odluka po ovoj optu)bi biti doneta kada bude odlu+ivano po 
ostalim optu)bama, uz napomenu da 'e priznanje krivice biti uzeto kao olak&ava-
ju'a okolnost prilikom dono&enja kona+ne odluke u predmetu. 

Odbrana je u toku nastavljenog prvog zasedanja po optu)nici prigovarala sadr)i-
ni optu)nice – da ista nije precizna, da pored ostalog ne sadr)i vreme izvr&enja, 
mesto, predmete kojim je delo kojim se optu)eni terete po+injeno. Tako/e, ona 
ne sadr)i konkretne radnje koje su optu)eni po+inili. Zatra)eno je od suda da se 
optu)nica vrati tu)ila&tvu radi preciziranja, a pre drugog zasedanja po optu)nici.  
 
U toku ovog zasedanja odbrana je predlagala ubla)avanje mera bezbednosti koje 
su optu)enima izre+ene, zbog toga &to tu)ila&tvo nema dokaza kojima bi optu)ni-
cu podr)alo, kao i zbog toga &to ne stoje razlozi zbog kojih su im mere odre/ene. 
Navedeno je da se merama koje su optu)enima izre+ene kr&e njihova elementarna 
ljudska prava. Pojedini optu)eni, koji se nalaze u pritvoru, tra)ili su preme&taj iz 
pritvorskog centra u kome izdr)avaju meru. 

Sud se obavezao da 'e po svim predlozima za ubla)avanje mera odlu+iti pisme-
nim odlukama, koje 'e stranke imati mogu'nosti da osporavaju )albama.

Predsednik pretresnog ve'a je na kraju ovog zasedanja upoznao stranke o pravu 
za podno&enje zahteva za odbacivanje optu)nice i prigovora na dokaze. Sednica 
drugog saslu&anja je zakazana za 16. mart 2020. godine.  

Planirana i zakazana sednica drugog saslu&anja nije odr)ana, shodno odluci Sud-
skog saveta Kosova od 12. marta 2020. godine kojom su privremeno ograni+ene 
sve sudske delatnosti u kojima je u postupcima pred sudovima uklju+ena javnost, 
a sve zbog zbog pandemije virusa Covid-19. 

Zahtevi za odbacivanje optu(nice 
Branilac optu)enog Nedeljka Spasojevi'a, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Faruk 
Korenica je zahtevom za odbacivanje optu)nice naglasio da ista nije sastavlje-
na u skladu sa odredbama ZKPRK i da ne sadr)i osnovne elemente predvi/ene 
+lanom 241, stav 1, ta+ke 1.1 i 1.9. On je predlo)io sudu da optu)nicu vrati spe-
cijalnom tu)iocu na ispravku i nalo)i mu da preduzme odgovaraju'e radnje, jer 
optu)nica ne sadr)i vreme i mesto izvr&enja krivi+nog dela, te njome nije potvr-
/ena osnovana sumnja.  
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Prema odbrani optu)enog Spasojevi'a, optu)nica tvrdi da je optu)eni delovao u 
grupi kojom su rukovodili Veselinovi' i Radoi+i' od 2011. godine, kada on uop&te 
nije bio policajac. Tu)ila&tvo optu)nicom nije predlo)ilo +injenice i dokaze koji-
ma bi potvrdilo na koji na+in je on pomagao nepoznatim po+iniocima i otklanjao 
prepreke. Tu)ila&tvo tako/e nije navelo na koji na+in su pojedini optu)eni dozvo-
lili nepoznatim licima ometanje dokaza, te na koji na+in su te radnje uticale na 
ubistvo Ivanovi'a. 

Branilac optu)enog Marka Ro&i'a, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Mahmut Ha-
limi zahtevom je tako/e osporavao optu)nicu jer je ona zasnovana samo na jed-
nom dokazu – papiru koji je prona/en u nov+aniku pokojnog Ivanovi'a, na ko-
jem je bila ispisana registarska oznaka vozila optu)enog Ro&i'a. Prema odbrani, 
pomenuti dokaz nije dovoljan za pokretanje istrage protiv nekog lica, posebno ne 
za podizanje optu)nice. Tvrdnje tu)ila&tva da je optu)eni Ro&i' u+estvovao u po-
jedinim nezakonitim radnjama nisu potvr/ene dokazima. Tu)ila&tvo ni jednim 
dokazom nije potvrdilo svoje tvrdnje da je optu)eni Ro&i' pomagao organizovanu 
kriminalnu grupu, niti da je pratio pokojnog Ivanovi'a, koji je svakog dana istim 
putem i&ao na posao, o +emu je cela Mitrovica/Mitrovicë znala. Tako/e, prema 
odbrani, ne stoje ni tvrdnje optu)be da je optu)eni Ro&i' bio deo grupe KM-028 
i da je svakog dana parkirao svoje vozilo ispred restorana Grey, Radoi+i'evog 
vlasni&tva. Naime, optu)eni je redovno i&ao da uzme svoje sestri+ine iz obdani&ta 
koje se nalazi pored pomenutog restorana. Advokat Halimi je predlo)io sudu da 
odbaci optu)nicu usled nedostatka dokaza.

Branioci optu)ene Silvane Arsovi', advokati iz Gra+anice/Graçanicë Jovana Fili-
povi' i Dobrica Lazi', u zahtevu za odbacivanje optu)nice istakli su da su dokazi 
u predmetu pribavljeni na nezakonit na+in, jer odbrana nije bila pozvana od stra-
ne tu)ila&tva da u+estvuje u preduzimanju istra)nih radnji, iako zakon obavezuje 
tu)ila&tvo na to. Odbrana, tako/e, do intervencije predsednika pretresnog ve'a 
nije dobila sve dokaze koji su prilo)eni uz optu)nicu. I drugi dokazi na koje se 
tu)ila&tvo poziva pribavljeni su na nezakonit na+in. Odbrana je tra)ila izdvajanja 
pojedinih dokaza iz spisa predmeta, po&to nisu relevantni i ne odnose se na kri-
vi+ni doga/aj. Prema tvrdnjama odbrane, nema dokaza da je optu)ena bila deo 
organizovane kriminalne grupe, jer nijednog od optu)enih li+no ne poznaje. 

Branilac optu)enog Dragi&e Markovi'a, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Dejan 
Vasi', zahtevom za odbacivanje optu)nice predo+io je sudu da dokazi tu)ila&-
tva nisu pribavljeni na zakonom predvi/en na+in, jer je odbrana bila obave&tena 
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samo o saslu&anju jednog optu)enog, ali ne i kada je bio saslu&avan saizvr&ilac 
Jovanovi'. Optu)eni Markovi' se tereti da je davao informacije nepoznatom licu 
sa lica mesta i advokat je u vezi sa ovim postavio pitanje: kakvu slu)benu tajnu 
predstavlja ubistvo, kada je celom svetu bila poznata ova +injenica? Branilac je 
od suda tra)io da prilikom razmatranja okolnosti oko obezbe/ivanja lica mesta, 
obrati posebnu pa)nju na iskaze svedoka Ksenije Bo)ovi', Mitra Generalovi'a, 
kao i optu)ene Silvane Arsovi', koji tvrde da su prvi stigli na lice mesta, da su 
videli )rtvu i pomislili da je Ivanovi' dobio infarkt. Branilac je povodom tvrdnji o 
uzimanju +aura sa lica mesta od strane njegovog branjenika istakao da o +aurama 
postoje dokazi u spisima predmeta, odnosno da iste ne nedostaju. 

Branilac optu)enog 0arka Jovanovi'a, advokat iz Mitrovice/Mitrovicë Zeqir Max-
huni, zahtevom za odbacivanje optu)nice osporavao je osnovanost optu)bi tu)ila&-
tva u pravcu krivi+nih dela zloupotreba slu'benog polo'aja i manipulisanje dokazi-
ma. Prema navodima odbrane, tu)ila&tvo nije svoje tvrdnje potvrdilo dokazima. 
Kriti+nog dana, nakon &to je telo pokojnog Ivanovi'a ambulantnim kolima odve-
zeno prema bolnici, oni su nastavili rad na mestu doga/aja. Tvrdnje tu)ila&tva da je 
optu)eni Jovanovi' sa lica mesta uzeo jednu +auru od metka nisu osnovane. On je 
na licu mesta video dve (2) ili tri (3) +aure. Jednu je uzeo, jer je mislio da su +aure 
zaostale od proslave Srpske nove godine, a zatim je tu +auru vratio na mesto odakle 
ju je uzeo. Za postojanje krivi+nog dela manipulisanje dokazima neophodno je da 
dokazi budu uni&teni, &to se u konkretnom slu+aju radnjama optu)enog nije dogo-
dilo. On je predlo)io sudu odbacivanje optu)nice usled nedostatka dokaza.

Branilac optu)enog Radeta Basare, advokat iz Pri&tine/Pri&tinë Tomë Gashi, tra-
)io je odbacivanje optu)nice jer Specijalno tu)ila&tvo nije pru)ilo ni jedan dokaz 
kojim potvr/uje da je njegov klijent po+inio krivi+na dela za koja se optu)nicom 
tereti. Tu)ila&tvo nije pru)ilo dokaze kojima bi potvrdilo +injenicu da je optu)eni 
Basara bio +lan organizovane kriminalne grupe kojom rukovode Zvonko Veseli-
novi' i Milan Radoi+i'. Tu)ila&tvo tvrdi da optu)eni Basara nije izvr&avao slu)be-
ne zadatke koje je bio du)an da izvr&ava, ali to nije dokazalo, niti je za to ponudilo 
dokaze. Prema odbrani, optu)eni Basara kriti+nog dana, kada se ubistvo dogodi-
lo, nije bio u Mitrovici/Mitrovicë, niti na Kosovu. Prema odbrani, dokaze koje je 
tu)ila&tvo prilo)ilo uz optu)nicu treba odbaciti kao neprihvatljive.  

Re"enje Specijalnog odeljenja Osnovnog suda 
Postupaju'i po zahtevima odbrane optu)enih za odbacivanje izmenjene optu)ni-
ce Kancelarije STRK od 27. decembra 2020. godine, kao i odgovora STRK, Ode-
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ljenje Osnovnog suda u Pri&ini/Prishtinë je 6. aprila 2020. godine donelo re&enje 
kojim je odbilo zahteve odbrane za odbacivanje optu)nice i prilo)enih dokaza 
kao neosnovanih. 

Prema nalazima Osnovnog suda, optu)nica je sastavljena u skladu sa zakonskim 
odredbama, sadr)i sve bitne elemente koji su zakonom predvi/eni: nazna+en je 
sud kojem je dostavljena, podaci o optu)enima, vreme i mesto izvr&enja krivi+nih 
dela kojima se optu)eni terete, postojanje kriminalne grupe, njene aktivnosti u 
odnosu na ubistvo Olivera Ivanovi'a, zakonski naziv krivi+nih dela koja se optu-
)enima stavljaju na teret, a prilo)eni su i dokazi koji su pribavljeni na zakonom 
predvi/en na+in. Predlo)eni dokazi daju dovoljno osnova za podizanje optu)nice 
i otvaranje sudske rasprave, u toku koje 'e biti izvedeni dokazi, saslu&ani svedoci 
i nakon koje 'e biti doneta odluka u ovoj krivi+nopravnoj stvari.

Prema nalazima Osnovnog suda, iznetim u re&enju od po+etka aprila, sud je, odgo-
varaju'i na primedbe i prigovore odbrane iznete u zahtevima za odbacivanje optu)-
nice, naveo razloge za&to smatra da su zahtevi neosnovani, da su pojedini predlozi 
neprihvatljivi, kao i da 'e svi predlo)eni dokazi stranaka u postupku, tu)ila&tva, 
optu)enih i njihove odbrane detaljno biti razmotreni i analizirani, te 'e na osnovu 
njih biti doneta sudska odluka bez prejudiciranja odgovornosti optu)enih. 

Prilikom dono&enja odluke po optu)nici, sud je imao u vidu i odgovor Kancelari-
je STRK u odnosu na navode i tvrdnje odbrane iznete u zahtevima i predlozima. 

Prema nalazima suda, u konkretnom slu+aju ne postoje okolnosti koje isklju+u-
ju krivi+nu odgovornost optu)enih, nije nastupila zastarelost krivi+nog gonjenja, 
nema amnestije ili pomilovanja, a postoji i dovoljno dokaza koji potvr/uju osno-
vanu sumnju i osnova su za meritorno odlu+ivanje u toku glavnog pretresa.

Re"enje Specijalnog odeljenja Apelacionog suda 
Odbrana optu)enih je )albama osporavala re&enje Specijalnog odeljenja Osnov-
nog suda od 6. aprila 2020. godine u Pri&ini/Prishtinë: 

- branilac optu)enog Nedeljka Spasojevi'a, advokat Faruk Korenica, zbog bitnih 
povreda krivi+nog postupka, pogre&no i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog sta-
nja, kao i pogre&ne primene zakona, predlo)io je Apelacionom sudu da prihvati 
)albu, preina+i re&enje osporavano )albom i odbaci optu)nicu zbog nedostatka 
dokaza;
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- branilac optu)enog Marka Ro&i'a, advokat Mahmut Halimi, zbog pogre&no i 
nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja, predlo)io je Apelacionom sudu da iz-
meni re&enje Osnovnog suda i odbaci optu)nicu;

- branioci optu)ene Silvane Arsovi', advokati Jovana Filipovi' i Dobrica Lazi', 
zbog bitnih povreda Zakonika o krivi+nom postupku, pogre&no i nepotpuno 
utvr/enog +injeni+nog stanja, pogre&ne primene materijalnog prava, predlo)ili 
su Apelacionom sudu da odbaci optu)nicu;

- branilac optu)enog Dragi&e Markovi'a, advokat Dejan Vasi', zbog bitnih po-
vreda krivi+nog postupka, pogre&no i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja, 
predlo)io je Apelacionom sudu da prihvati )albu, preina+i re&enje osporavano 
)albom i odbaci optu)nicu zbog nedostatka dokaza. 

Apelacioni tu)ilac je podneskom od 11. avgusta 2020. godine predlo)io drugoste-
penom sudu da )albe branilaca odbije kao neosnovane i potvrdi )albeno re&enje. 

Postupaju'i po )albama, Apelacioni sud je 31. avgusta 2020. godine odr)ao sedni-
cu )albenog ve'a[112] i doneo re&enje kojim su usvojene )albe optu)enih Nedeljka 
Spasojevi'a, Marka Ro&i'a, Silvane Arsovi' i Dragi&e Markovi', sudu dostavljene 
preko njihovih branilaca, ukinuto re&enje Specijalnog odeljenja Osnovnog suda 
od 6. aprila 2020. godine i predmet je vra'en na ponovno odlu+ivanje.

Nakon razmatranja spisa predmeta i ocena )albenih navoda, Apelacioni sud je 
na&ao da su )albe branilaca osnovane, kao i da re&enje koje je )albama osporava-
no treba ukinuti.

Prema nalazima Apelacionog suda, re&enje napadnuto )albama doneto je uz bitne 
povrede odredaba krivi+nog postupka. Dispozitiv ovog re&enja je nejasan i u suprot-
nosti sa obrazlo)enjem. Osnovni sud je re&enjem odbio zahteve dostavljene sudu 
preko branilaca optu)enih za odbacivanje optu)nice, u obrazlo)enju svoje odluke je 
naveo da 'e +injeni+no stanje, postojanje ili ne krivi+nog dela biti utvr/eno tokom 
glavnog pretresa, u toku kojeg 'e biti razmatrani optu)nica i svi spisi predmeta.

Drugostepeni sud nalazi da su osnovani navodi optu)enih i njihovih branilaca. 
Prvostepeni sud re&enjem nije naveo dovoljno jasnih razloga o dobro osnovanoj 

[112]  *lanovi )albenog ve'a: sudija Vaton Durguti, predsednik ve', sudije Burim Ademi i 
Driton Muharemi, +lanovi ve'a.
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sumnji u odnosu na krivi+na dela kojima se optu)eni prema optu)nici STRK te-
rete, kao ni koji dokazi potvr/uju dobro osnovanu sumnju u odnosu na krivi+na 
dela navedena u optu)nici.

Prvostepeni sud je po prijemu optu)nice trebalo da utvrdi da li je optu)nica od 
27. decembra 2020. godine podignuta u skladu sa zakonskim odredbama, da li su 
opisane radnje optu)enih (vreme, mesto izvr&enja krivi+nih dela kojima se optu)eni 
terete, kao i sredstva kojima su dela po+injena), kao i druge okolnosti potrebne da 
se utvrdi postojanje krivi+nog dela, kao i da li se nezakonite radnje pravilno kvali"-
kuju. Optu)nicom nisu opisane radnje optu)enih koje im se stavljaju na teret, zbog 
+ega optu)nica nije sa+injena u skladu za zakonskim odredbama. Tako/e, pravna 
kvali"kacija krivi+nih dela koja su optu)enima optu)nicom stavljena na teret nije 
obavljena u skladu sa zakonskim odredbama. Radnje optu)enih su kvali"kovane 
prema vi&e zakonskih odredbi, koje su u pojedinim slu+ajevima u suprotnosti jedne 
sa drugima. Optu)nica treba da sadr)i sve elemente predvi/ene zakonskim odred-
bama, sa navo/enjem konkretnih radnji kojima se optu)eni terete, kao i sa jasnim 
preciziranjem elemenata krivi+nog dela u skladu sa zakonskim odredbama.

Prilikom ponovnog odlu+ivanja, prvostepeni sud treba da elimini&e kontradik-
tornosti, daju'i mogu'nost tu)iocu da se izjasni, koriguje ili dopuni optu)nicu u 
odnosu na primedbe drugostepenog suda. 
  
Optu(nica od 10. novembra 2020. godine
Postupaju'i po odluci i preporukama Apelacionog suda od 31. avgusta 2020. godi-
ne, koji je odlu+ivao po )albama optu)enih i njihovih branilaca na re&enje Osnov-
nog suda od 6. aprila 2020. godine, Kancelarija STRK je 10. novembra 2020. godi-
ne Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë podnela optu)nicu 
protiv optu)enih Spasojevi'a, Ro&i'a, Arsovi'eve, Markovi'a, Jovanovi'a i Basare. 

Prvom ta+kom nove optu)nice optu)eni Spasojevi', Ro&i', Basara i Arsovi'eva 
terete se da su od 2014 do 2018. godine, odnosno dana 16. januara 2018. godine, 
u Mitrovici/Mitrovicë, u saradnji sa 0eljkom Boji'em, Zvonkom Veselinovi'em 
i Milanom Radoi+i'em (koji nisu dostupni organima gonjenja Kosova), kao i sa 
jo& dve nepoznate osobe, delovali kao organizovana i strukturirana kriminalna 
grupa, koja je bila hijerarhijski organizovana sa odre/enim ulogama. Grupa je 
bila pod vo/stvom Veselinovi'a i Radoi+i'a. Okrivljeni su u kontinuitetu i u sau-
+esni&tvu delovali u kriminalnim aktivnostima sa ciljem uspostavljanja kontrole 
u severnom delu Mitrovice/Mitrovicë, kao i nad politi+kim i ekonomskim )ivo-
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tom u ovom delu grada. Postupali su svesno i namerno da bi izvr&ili krivi+no 
delo te&kog ubistva, kojom prilikom je svako od optu)enih kriti+nog dana, kada 
se dogodilo ubistvo Ivanovi'a, izvr&io inkriminisane radnje, kao posledica kojih 
radnji organizovane kriminalne grupe je do&lo do ubistva Ivanovi'a. 

a) Optu)eni Nedeljko Spasojevi', deluju'i kao +lan kriminalne grupe, pomagao je 
u izvr&enju krivi+nog dela te&ko ubistvo, stvaraju'i uslove i uklanjaju'i prepreke, 
tako &to je slu)benim vozilom policije dan pre krivi+nog doga/aja prevezao nepo-
znate po+inioce na periferiju grada do mesta gde je bilo parkirano vozilo marke 
Opel Astra, iz kojeg je sutradan pucano iz vatrenog oru)ja na )rtvu. Kriti+nog 
dana, zajedno sa jo& dvojicom policajaca koji su prvi stigli na lice mesta (0arkom 
Jovanovi'em i Dragi&om Markovi'em), optu)eni Spasojevi' nije obavio zadatke 
i ovla&'enja policije na licu mesta koja je bio obavezan da izvr&i, odnosno nije 
spre+io neovla&'ena lica koja su fotogra"sala i o&tetila mogu'e dokaze na mestu 
gde se dogodilo ubistvo Olivera Ivanovi'a. 

b) Optu)eni Marko Ro&i', deluju'i kao +lan kriminalne grupe, pomagao je u iz-
vr&enju krivi+nog dela te&ko ubistvo, sa konkretnom ulogom. Pre ubistva Olivera 
Ivanovi'a, svojim motornim vozilom Jeep Santa Fe, reg. oznake KM-014-FZ, pra-
tio je kretanje )rtve pre ubistva, dok je posle ubistva svojim vozilom pratio brata 
)rtve, Miroslava Ivanovi'a. 

c) Optu)eni Rade Basara, koriste'i svoj slu)beni polo)aj i autoritet, deluju'i kao 
+lan kriminalne grupe i istovremeno kao policijski istra)itelj, nije ispunio slu)-
bene obaveze koje je u okviru njegovih slu)benih delatnosti trebalo da ispuni. 
Usko je sara/ivao sa Boji'em, kao i sa Radoi+i'em, te je po zahtevima grupe pri-
krivao ili eliminisao dokaze kako se ne bi rasvetlili slu+ajevi u kojima su osum-
nji+eni bili +lanovi kriminalne grupe, da bi ovi slu+ajevi ostali neotkriveni ili 
neistra)eni. Na taj na+in nije preduzeo obaveze koje je po zakonu bio obavezan 
da preduzme.

d) Optu)ena Silvana Arsovi', kao +lan organizovane kriminalne grupe, usko sa-
ra/uju'i sa optu)enima koji su koordinirali ubistvo Olivera Ivanovi'a, pomogla 
je izvr&enju krivi+nog dela te&ko ubistvo, stvaraju'i uslove i uklanjaju'i prepreke 
za izvr&enje ovog krivi+nog dela, na taj na+in &to je u vreme kada je po+injeno 
ubistvo Olivera Ivanovi'a, imala saznanja da su bezbednosne kamere u prosto-
rijama Gra/anske inicijative SDP nasilno isklju+ene iz elektri+ne mre)e kako ne 
bio snimljen momenat ubistva Ivanovi'a. Ona je 16. januara 2018. godine u 8:16 
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+asova, odmah nakon Ivanovi'evog ubistva, aktivirala sigurnosne kamere u pro-
storijama SDP, gde je radila kao administrativni radnik. 

Navedenim radnjama optu)eni su po+inili krivi+no delo u+e&'e ili organizovanje 
kriminalne grupe[113], u vezi sa krivi+nim delom te&ko ubistvo[114] i krivi+nim de-
lom zloupotreba slu'benog polo'aja ili slu'benih ovla&!enja[115].

e) Optu)nicom od 10. novembra 2020. godine optu)eni Dragi&a Markovi' se te-
reti da je kriti+nog dana u svojstvu policijskog slu)benika i bez ovla&'enja stavio 
na raspolaganje informacije sa lica mesta, koje predstavljaju slu)benu tajnu, po-
licijskom slu)beniku Srbije u nameri da se ti podaci objave ili koriste van Repu-
blike Kosovo, dok jo& nije bila potvr/ena vest o ubistvu Ivanovi'a. Time je on 
po+inio krivi+no delo otkrivanje slu'benih tajni[116]. 

f) Optu)eni Dragi&a Markovi' i 0arko Jovanovi' su u svojstvu slu)benih lica zlo-
upotrebili svoj polo)aj, ne izvr&avaju'i svoje slu)bene du)nosti predvi/ene za-
konom, na taj na+in &to nakon ubistva Olivera Ivanovi'a nisu obezbedili mesto 
zlo+ina. Time su omogu'ili drugim licima da interveni&u na licu mesta, kao i da 
o&tete materijalne dokaze i manipuli&u njima. Terete se i da su otklonili i sakrili 
pojedine dokaze, udaljavaju'i ih sa lica mesta, +ime su po+inili krivi+no delo zlo-
upotreba slu'benog polo'aja[117].
 
g) Optu)eni 0arko Jovanovi' je posedovao oru)je – model TT, kalibar 7.62 mm, 
serijski broj C-91769, koje je prona/eno prilikom kontrole njegovog stana 10. 
februara 2018. godine, sa devet (9) metaka istog kalibra, za koje on u momentu 
kontrole nije imao dozvolu nadle)nih organa za posedovanje i dr)anje, +ime je 
po+inio krivi+no delo neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja[118].

h) Optu)eni Spasojevi' je na dan li&enja slobode, 23. novembra 2019. godine, u 
svojoj ku'i posedovao vatreno oru)je – automatsku pu&ku AK-47 kalibra 7.62x39, 

[113]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 283, stav 3, u vezi sa stavom 1 KZRK. 
[114]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 179, stav 1.9 KZRK.
[115]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 422, stav 2, ta+ka 2.2, u vezi sa stavom 1 KZRK.
[116]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 433, stav 2 KZRK.
[117]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 422, stav 1, u vezi sa stavom 2, ta+ka 2.2, u vezi sa +lanom 

31 KZRK.
[118]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 374, stav 1 KZRK. Specijalni tu)ilac je optu)nicom radnje 

optu)enih kvali"kovao prema KZRK iz 2012. godine. 
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redenik za AK-47, 106 metaka kalibra 7.62x39 mm, jednu ru+nu granatu, jedan 
tromblonski nastavak za AK-47 i jedan vojni+ki prsluk, za +ije dr)anje nije posedo-
vao dozvolu nadle)nih organa, +ime je po+inio krivi+no delo nedozvoljeno vlasni&-
tvo, posedovanje i kontrola vatrenog oru'ja. 

Sednica saslu"anja od 4. decembra 2020. godine
Povodom optu)nice Kancelarije STRK od 10. novembra 2020. godine, pred su-
dijom pretresnog ve'a u predmetu Tu'ilac protiv Nedeljka Spasojevi!a i drugih 
Valonom Kurtaj, 4. decembra 2020. godine odr)ana je sednica prvog saslu&anja. 

Sednica je odr)ana uz saglasnost optu)enih, iako svi optu)eni nisu primili optu)-
nicu od 10. novembra 2020. godine na srpskom jeziku, kako se ne bi odugovla+ilo 
sa postupkom. Sud je posedovao pismene dokaze o dostavljanju prevoda optu)-
nice optu)enima. 

U toku sednice pro+itana je optu)nica. Optu)eni Spasojevi', Ro&i', Basara i Ar-
sovi'eva izjasnili su se da nisu krivi po optu)bama za u#e&!e ili organizovanje 
kriminalne grupe (+lan 283, stav 3, u vezi sa stavom 1 KZRK), u vezi sa krivi+nim 
delom te&ko ubistvo (+lan 179, stav 1.9) i krivi+nim delom zloupotreba slu'benog 
polo'aja ili ovla&!enja (+lan 422, stav 2, ta+ka 2.2, u vezi sa stavom 1 KZRK).

Optu)eni Dragi&a Markovi' izjasnio se da nije kriv po optu)bi za izvr&enje kri-
vi+nog dela otkrivanje slu'benih tajni (+lan 433, stav 2 KZRK). Optu)eni Dragi&a 
Markovi' i 0arko Jovanovi' izjasnili su se da nisu krivi za izvr&enje krivi+nog dela 
zloupotreba slu'benog polo'aja, po+injenog u saizvr&ila&tvu (+lan 422, stav 2, u 
vezi sa stavom 2, u vezi sa +lanom 31 KZRK). 

Optu)eni Nedeljko Spasojevi' i 0arko Jovanovi', svaki ponaosob, priznali su krivi-
cu u vezi sa krivi+nim delom neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja, 
iz +lana 374, stav 1 KZRK. Povodom priznanja predsednik pretresnog ve'a je po-
novio da 'e ono uticati na ubla)avanje kazne kada presuda bude doneta, odndosno 
kada se bude odlu+ivalo i po ostalim optu)bama u predmetu. 

Optu)eni i njihovi branioci su upoznati o pravu na podno&enje zahteva za odba-
civanje optu)nice i prigovora na dokaze.

Branilac optu)enog Radeta Basare, advokat Tomë Gashi, upoznao je prisutne 
da je advokat Faruk Korenica, branilac optu)enog Nedeljka Spasojevi'a, branio 
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njegovog klijenta u jednoj fazi istra)nog postupka. O tome je advokat Korenica 
napomenuo da je optu)enog Basaru zastupao u okviru sednice saslu&anja o pri-
tvoru, kada su postupci protiv optu)enih bili odvojeni. 
  
Sednica prvog saslu&anja bila je otvorena za posmatra+e i medije, ali ne i za publi-
ku, shodno odluci Sudskog saveta Kosova od 19. maja 2020. godine. 

U toku i ovog zasedanja odbrana je postavila pitanje izmene, odnosno ubla)avanja 
odluka o merama bezbednosti odre/enim optu)enima. Tu)ilac je obavezan da u 
roku od tri (3) dana sudu dostavi pismeno mi&ljenje o zahtevu odbrane o ubla)ava-
nju mera bezbednosti izre+enih optu)enima. Sud je, postupaju'i po zahtevima bra-
nilaca optu)enih, re&enjem od 18. decembra 2020. godine odbio predlog branilaca 
o ubla)avanju mera bezbednosti. Optu)enima Nedeljku Spasojevi'u i Marku Ro&i-
'u mera pritvora produ)ena je na jo& dva (2) meseca. Mera privora je 10. novembra 
2020. godine produ)ena na dva (2) meseca i optu)enom Basari, dok je optu)enima 
Markovi'u, Jovanovi'u i Arsovi'evoj produ)ena mera javljanja u policijsku stanicu, 
tako/e na dva (2) meseca. Prema nalazima suda, u konkretnom slu+aju se nisu pro-
menile okolnosti pod kojima su odre/ene mere bezbednosti. Prema nalazima suda, 
u konkretnom slu+aju postoji osnovana sumnja da su optu)eni po+inili krivi+na 
dela kojima se optu)nicom terete, kao i realna opasnost od bekstva, jer svi optu)e-
ni imaju dvostruko dr)avljanstvo i putne isprave izdate u Srbiji, sa kojima nemaju 
ograni+enja kretanja, i to ne samo u Srbiji. Sa druge strane, Kosovo nema pravnu 
saradnju sa Republikom Srbijom. 

Predsednik pretresnog ve'a sudija Kurtaj je 6. decembra 2020. godine doneo re-
&enje o isklju+enju advokata Korenice iz predmeta kao branioca optu)enog Ne-
deljka Spasojevi'a. Optu)eni Spasojevi' je informisan da nakon pravnosna)nosti 
re&enja anga)uje drugog branioca prema izboru ili obavesti sud da mu odredi 
branioca po slu)benoj du)nosti.  

Sud je u obrazlo)enju odluke naveo da je na osnovu analize spisa predmeta iz istra-
ge konstatovao da je advokat Korenica preduzeo proceduralne radnje za optu)enog 
Basaru do okon+anja sednice saslu&anja radi razmatranja mere pritvora. Nakon re-
&enja, kojim je ova mera odre/ena, ulo)io je )albu na isto u vreme kada je bio bra-
nilac i optu)enog Spasojevi'a. Nakon pomenutih radnji u toku istrage, po zahtevu 
tu)ila&tva, on se izjasnio da 'e u nastavku postupka u predmetu braniti optu)enog 
Spasojevi'a. Prema nalazima suda, advokat Korenica, shodno +lanu 55 ZKPRK, 
nije mogao da brani dvojicu optu)enih. Obojica su prema optu)nici deo jedne op-
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tu)be i jednog krivi+nog dela. Prema nalazima suda, postoji opasnost da advokat 
Korenica odbranom optu)enog Spasojevi'a dovede u pitanje pravi+nost u ovom 
krivi+nom predmetu, posebno u odnosu na optu)enog Basaru. 

Na ovo re&enje dozvoljena je )alba u toku od tri (3) dana. FHPK do kraja izve&taj-
ne godine nije imao saznanja da li je Apelacioni sud doneo odluku po )albi, od-
nosno da li je ili nije prihva'ena odluka Osnovnog suda o isklju+enju iz predmeta 
branioca optu)enog Spasojevi'a, advokata Korenice. 

Zapa(anja FHPK
1. Kancelarija STRK je do sada u predmetu Tu'ilac protiv Nedeljka Spasojevi!a 
tri puta podnosila optu)nicu, &to je sud prihvatao iako nije bilo precizirano da li 
se radi o izmenjenoj, dopunjenoj ili novoj opru)nici. Tu)ioci koji su pred sudom 
zastupali optu)nice tvrdili su da se radi samo o preciziranoj optu)nici, &to je do-
vodilo do zabune jer je svaka od ovih optu)nica koje su u ovom predmetu dostav-
ljene sudu imala formu nove optu)nice, bez napomene da se radi o izmenjenoj, 
iako zakonik o krivi+nom postupku poznaje institut izmenjene optu)nice. *la-
nom 252 ZKPRK preciziran je postupak izmene optu)nice. Stavom 5 pomenutog 
+lana nagla&eno je da tu)ilac optu)nicu mo)e da izmeni samo jednom, osim ako 
dobije nove informacije koje zahtevaju da se optu)nica izmeni. Tu)ila&tvo svojim 
optu)nicama u ovom predmetu nije navelo da je naredne optu)nice podiglo zato 
&to je do&lo u posed novih dokaza. 

Podno&enjem novih optu)nica tu)ila&tvo nije blagovremeno dostavljalo prevode 
optu)nica na srpskom jeziku, +ime se kr&e osnovna prava optu)enih lica koja su 
zagarantovana zakonom, ustavom i me/unarodnim normama. 

U predmetu nisu tri puta menjane samo optu)nice, ve' su se do sada promenila 
i tri tu)ioca, &to je mo)da razlog za izmene optu)nice. Ali to ne mo)e da poslu)i 
kao opravdanje za neuobi+ajeno predstavljanje tri optu)nice u jednom te istom 
predmetu, u kojem glavni pretres jo& nije otvoren.

Nakon odluke drugostepenog suda u ovom predmetu, optu)nica je vra'ena Kance-
lariji STRK na ispravku i preciziranje u skladu sa napomenama. FHPK nalazi da je 
Kancelarija STRK podigla 10. novembra 2020. godine optu)nicu novu po formi, ali 
zasnovanu na istim dokazima. Ova optu)nica je samo po sadr)ini malo „doterana“ 
i nosi isti broj, iako se u su&tini radilo o izmenjenoj optu)nici. Po ovoj optu)nici je u 
decembru mesecu otvorena nova sednica prvog saslu&anja po optu)nici. 
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„Poplava“ optu)nica u ovom predmetu, iako izme/u njih nema zna+ajnijih razli-
ka, upu'uje na utisak da se tu)ila&tvo kre'e nesigurnim terenom i da nema ne&to 
zna+ajnije i novije da iznese &to bi potkrepio optu)be na ra+un optu)enih.

2. Dosada&nji postupak protiv optu)enih koji se terete da su u okviru organizo-
vanog kriminalnog udru)enja pomagali ili doprineli ubistvu Olivera Ivanovi-
'a karakterisalo je prekomerno odugovla+enje, kako istra)nog tako i postupka 
ocene optu)nice. Sve ovo uprkos +injenici da se trojica optu)enih ve' du)e vre-
mena nalaze u pritvoru. Sude'e ve'e u ovom predmetu, kao i )albena ve'a, o 
ovoj okolnosti treba da vode ra+una prilikom preduzimanja procesnih radnji. 
Zakonik o krivi+nom postupku jasno precizira rokove, kao i postupak prilikom 
odstupanja. 
 

2.1.2. Predmet: Tu!ilac protiv Ramiza D!ogovi#a 

Sutkinja Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë Shadije Gër-
guri je 12. novembra 2020. godine objavila presudu u predmetu Tu'ilac protiv 
Ramiza D'ogovi!a, kojom je optu)eni D)ogovi' ogla&en krivim za izvr&enje kri-
vi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola i posedovanje oru'ja[119]. On je ogla-
&en krivim zbog posedovanja automatskog oru)ja tipa „kala&njikov” marke „Za-
stava“, jugoslovenske proizvodnje (serijski broj 105529), kao i jednog redenika, 
dvadeset osam (28) metaka kalibra 7.62x39mm i tri (3) metka kalibra 9x19mm. 
Oru)je je u ku'i optu)enog prona/eno prilikom pretresa obavljenog 3. oktobra 
2019. godine. Optu)eni nije posedovao dozvolu za dr)anje pomenutog oru)ja u 
skladu sa va)e'im zakonskim propisima. Za izvr&enje ovog krivi+nog dela sud mu 
je izrekao kaznu zatvora u trajanju od trinaest (13) meseci.

Presudom je odlu+eno da se navedeno oru)je i municija kon"skuju i uni&te nakon 
pravnosna)nosti presude.

Optu)enom je u izre+enu kaznu zatvora ura+unato vreme provedeno u pritvoru 
od 3. oktobra 2019. godine do 12. novembra 2020. godine, u kojem se nalazio 
zbog postojanja osnovane sumnje da je za vreme oru)anog sukoba na Kosovu u 
toku jednog dana po+inio vi&e krivi+nih dela ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&-

[119]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 366, stav 1 KZRK.
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tva[120], kao i krivi+no delo neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola i posedovanje oru'ja, 
po+injeno po+etkom oktobra 2019. godine.

Sud je posebnim re&enjem okrivljenom ukinuo meru pritvora.

Tok pretkrivi%nog postupka[121]

Pojedini +lanovi o&te'ene porodice Salihaj iz sela Su&ica/Shushicë, op&tina Istok/
Istog, tvrdili su da je osumnji+eni Ramiz D)ogovi', za vreme unutra&njeg sukoba 
na Kosovu, u rano jutro 29. avgusta 1998. godine (oko 06:00 +asova) i u sau+esni&-
tvu sa srpskim policijskim snagama, u+estvovao u napadu na njegovu porodicu. 
Prema ovim tvrdnjama, u napadu je ubijeno devet (9) +lanova ove porodice i 
uni&tena im je imovina od zna+ajne vrednosti. Na osnovu ovih tvrdnji, Kance-
larija STRK[122] je nalo)ila Jedinici za istra)ivanje ratnih zlo+ina (JIRZ) da istra)i 
tvrdnje o&te'enih, okolnosti pod kojim su stradali +lanovi porodice Salihaj, kao i 
da identi"kuje mogu'e po+inioce.
 
Krivi%na prijava
Nakon obavljenih istra)nih radnji (saslu&anje svedoka i pribavljanje materijalnih do-
kaza) JIRZ je Kancelariji STRK 2. oktobra 2019. godine podneo krivi+nu prijavu pro-
tiv osumnji+enog D)ogovi'a, zbog postojanja osnovane sumnje da je za vreme oru)a-
nog sukoba na Kosovu, u sau+esni&tvu sa drugim, nepoznatim po+iniocima iz sastava 
policijskih snaga Srbije po+inio krivi+na dela: ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&-
tva[123], ratni zlo#in kao te&ka povreda -enevskih konvencija[124], ratni zlo#in uz ozbiljno 
kr&enje zajedni#kog #lana 3 -enevskih konvencija[125], ratni zlo#in uz ozbiljno kr&enje 
zakona i obi#aja koji va'e u oru'anim sukobima koji nisu me"unarodnog karaktera[126]. 

[120]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142 KZ SFRJ (koji je u primeni uredbom UNMIK-a 1999/24 
od 12. decembra 1999. godine).

[121]  Pretkrivi+ni postupak koji se odvijao u toku 2019. godine obuhva'en je godi&njim izve&ta-
jem za pomenutu godinu, izuzuzev procesnih radnji o kojima u periodu izrade tog FHPK nije 
raspolagao nikakvim dodatnim informacijama. Iz tih razloga 'e u ovom izve&taju detaljnije 
biti predstavljene procesne radnje koje su u predmetu preduzete u toku te izve&tajne godine. 

[122]  Dr)avni tu)ilac Enver Krasniqi.
[123]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 142 KZ SFRJ (koji je u primeni uredbom UNMIK-a 

1999/24 od 12. decembra 1999. godine).
[124]  Tako/e predvi/eno i ka)njivo +lanom 144 KZRK (koji je stupio na snagu 15. aprila 2019. 

godine).
[125]  Tako/e predvi/eno i ka)njivo +lanom 146 KZRK (koji je stupio na snagu 15. aprila 2019. 

godine).
[126]  Tako/e predvi/eno i ka)njivo +lanom 147, u vezi sa +lanom 31 KZRK (koji je stupio na snagu 
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Krivi+na prijava je podneta i protiv NN pripadnika policijske stanice u Istoku/
Istog, kao i podstanice Rakosh, op&tina Istok/Istog.

Re"enje o otvaranju istrage
Po prijemu krivi+ne prijave, Kancelarija STRK je 2. okrobra 2019. godine donela 
re&enje o otvaranju istrage protiv osumnji+nog zbog postojanja osnovane sumnje 
da je krajem avgusta 1998. godine u ranim jutranjim +asovima, uniformisan i na-
oru)an uzeo u+e&'e u napadu na +lanove porodice Salihaj. Po nalogu Kancelarije 
STRK, 3. oktobra 2020. godine obavljen je pretres ku'e osumnji+enog, prilikom 
kojeg je prona/eno gore opisano vatreno oru)je za koje osumnji+eni nije imao 
dozvolu za dr)anje i posedovanje u skladu sa zakonskim propisima. Istraga je 
pro&irena i u pravcu krivi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili posedova-
nje oru'ja[127].

Postupak odre&ivanja mere obezbe&enja
Kancelarija STRK (dr)avni tu)ilac Enver Krasniqi) je Specijalnom odeljenju Osnov-
nog suda u Pri&tini/Prishtinë 4. oktobra 2019. godine podnela zahtev za odre/iva-
nje pritvora protiv osumnji+enog D)ogovi'a u pravcu krivi+nih dela preciziranih 
re&enjem za otvaranje i pro&irenje istrage, a radi obezbe/ivanja prisustva osumnji-
+enog sudu u toku krivi+nog postupka i njegovog uspe&nog odvijanja.

Nakon odr)ane sednice i analize prilo)enih spisa predmeta, sudija prethodnog 
postupka je doneo re&enje o odre/ivanju mere obezbe/enja prisustva sudu, od-
nosno pritvoru osumnji+enog u trajanju od trideset (30) dana, kao jedine mere 
kojom se mo)e obezbediti njegovo prisustvo sudu. Ovu odluku sudije prethod-
nog postupka potvrdio je i Apelacioni sud.

Osumnji+enom je u toku izve&tajnog perioda pritvor redovno produ)avan po 
zahtevima tu)ila&tva ili po slu)benoj du)nosti od strane suda, a zadnji put po 
zahtevu Kancelarije STRK od 24. avgusta 2020. godine. Ovaj zahtev je prihva'en 
od strane suda i re&enjem sudije Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë (Arben Hoti) od 26. avgusta 2020. godine, pritvor osumnji+enom pro-
du)en je u trajanju od jo& dva (2) meseca, od 3. septembra do 3. novembra 2020. 
godine[128]. 

15. aprila 2019. godine). 
[127]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 366, stav 1 KZRK.
[128]  Pritvor je osumnji+enom u izve&tajnom periodu redovno produ)avan po pismenim zah-

tevima tu)ila&tva ili po slu)benoj du)nosti od strane sudije za prethodni postupak. 
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Re"enje o delimi%nom odustajanju od gonjenja
Dr)avni tu)ilac Kancelarije STRK Enver Krasniqi je 27. oktobra 2020. godine doneo 
re&enje o obustavljanju istrage protiv osumnji+enog D)ogovi'a u pravcu krivi+nih 
dela: ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, ratni zlo#ini kao te&ka povreda -enev-
skih konvencija, ratni zlo#in uz ozbiljno kr&enje zajedni#kog #lana 3 -enevskih konven-
cija, ratni zlo#in uz ozbiljno kr&enje zakona i obi#aja koji va'e u oru'anim sukobima 
koji nisu me"unarodnog karaktera, kao i ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva.

Optu(nica
Nakon odustajanja od progona za ratne zlo+ine, tu)ilac Krasniqi je 28. oktobra 
2020. godine protiv sada optu)enog D)ogovi'a podigao optu)nicu u pravcu kri-
vi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja KTS.br./PPS.
nr.61/2019. D)ogovi' je optu)en zbog posedovanja automatskog oru)ja tipa „ka-
la&njikov”, marke „Zastava“, jugoslovenske proizvodnje (serijski broj 105529), kao 
i jednog redenika, dvadeset osam (28) metaka kalibra 7.62x39mm i tri (3) metka 
kalibra 9x19mm, koje je optu)eni posedovao u suprotnosti sa va)e'im zakonskim 
propisima. Oru)je je prona/eno u njegovoj ku'i prilikom pretresa obavljenog 3. 
oktobra 2019. godine po nalogu tu)ila&tva. 

Tu)ilac je optu)nicom predlo)io da se nakon odr)anog glavnog pretresa i izvede-
nih dokaza optu)eni oglasi krivim za izvr&enje krivi+nog dela koje mu je optu)-
nicom stavljeno na teret i kazni po zakonu, kao i da mu se nakon ize+ene kazne 
produ)i mera pritvora, jer postoje razlozi za ovu meru i oni su precizirani zahte-
vom tu)ila&tva za produ)enje pritvora od 24. avgusta 2020. godine, kao i re&enjem 
Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë od 26. avgusta 2020. godine.

Sednica prvog saslu"anja po optu(nici
Pred Specijalnim odeljenjem Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë (predsednik 
pretresnog ve'a, sutkinja Shadije Gërguri, koja je u konkretnom slu+aju zasedala 
u svojstvu sudije pojedinca[129]), dana 11. novembra 2020. godine odr)ana je sed-
nica saslu&anja po optu)nici STRK-a.

[129]  U konkretnom slu+aju radi se o krivi+nom delu za koje je Krivi+nim zakonikom Kosova 
(2019) zapre'ena nov+ana kazna ili kazna zatvora u trajanju do pet (5) godina, a za koje 
je prema Zakonu o sudovima (+lan 20, stav 2) nadle)an za postupanje sudija pojedinac. 
U konkretnom slu+aju, odlu+ivao je sudija Specijalnog odeljenja jer je optu)nicu podigao 
tu)ilac STRK, a protiv sada optu)enog bila je pokrenuta i vo/ena istraga za krivi+no delo 
ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, za koje je Specijalno odeljenje Osnovnog suda u 
Pri&tini/Prishtinë isklju+ivo nadle)no. 
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U toku sednice saslu&anja pro+itana je optu)nica. Optu)eni se po istoj izjasnio da 
je istu razumeo i izjavio je da je ta+no da su u njegovoj ku'i, kada je 3. oktobra 
2019. godine, od strane pripadnika Kosovske policije obavljen pretres, prona/eni 
vatreno oru)je i municija bli)e opisani u optu)nici.

Optu)eni je nakon priznanja i potvr/ivanja navoda optu)nice pou+en o predno-
stima i nedostacima priznanja, posebno o tome da nakon priznanja po optu)nici 
ne'e biti otvaran glavni pretres, da ne'e biti izvo/enja dokaza, kao i da protiv 
presude donete na osnovu priznanja ne mo)e da se izjavi )alba zbog pogre&no i 
nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja, ve' samo u pogledu vrste i visine izre-
+ene kazne, ali da 'e priznanje biti uzeto u obzir prilikom odmeravanja kazne 
kao olak&avaju'a okolnost. On je nakon pouke izjavio da se ose'a krivim za delo 
kojim se tereti, da je sa svojim braniocima obavio detaljne konsultacije o poziciji 
u kojoj se trenutno nalazi, kao i da je svestan prednosti i nedostataka priznanja 
krivice, ali da krivicu priznaje svesno i slobodnom voljom. 

Odbrana je podr)ala stav optu)enog u pogledu priznanja krivice i potvrdila je da 
je izjava optu)enog rezultat obavljenih konsultacija.

U toku ove sednice saslu&anja, stranke u postupku su iznele stavove o ote)avaju-
'im i olak&avaju'im okolnostima.

Tu)ilac je u svom obra'anju sudu naveo da je optu)eni posedovao oru)je i mu-
niciju. Njihovo posedovanje, shodno va)e'im zakonskim propisima, gra/anima 
uop&te nije dozvoljeno, odnosno strogo je zabranjeno. Prema tu)iocu, prilikom 
izricanja kazne sud treba uzeti u obzir da je oru)je kod optu)enog prona/eno 
prilikom pretresa, &to je tu)ilac istakao kao jo& jednu ote)avaju'u okolnost. On je 
predlo)io da se oru)je i municija kon"skuju i uni&te. 

Advokat iz Pri&tine/Prishtinë Bardh Ademaj, glavni branilac optu)enog, predlo-
)io je sudu da prilikom odmeravanja kazne uzme u obzir +injenicu da je optu)eni 
priznao krivicu, da je oru)je prona/eno u njegovoj ku'i, da oru)je koje je posedo-
vao nikada nije upotrebio, da optu)eni nije imao problema sa zakonom, da poti+e 
iz porodice poljoprivrednika koja je poznata po dobro+instvu i po&tovanju, da je 
trinaest (13) meseci proveo u pritvoru, te da su prestali svi razlozi za dalju pri-
menu najstro)ije mere obezbe/ivanja njegovog prisustva sudu, jer 'e se on uvek 
odazvati pozivima suda. Zato, prema njemu, sud treba da ukine meru pritvora 
optu)enom.
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Advokat iz Pri&tine/Prishtinë Ljubinko Todorovi', +lan tima odbrane optu)enog, 
podr)ao je navode glavnog branioca. Optu)eni je, tako/e, prihvatio navode svo-
jih branilaca. 

Presuda na osnovu priznanja krivice
Sutkinja Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë Shadije Gër-
guri objavila je 12. novembra 2020. godine presudu kojom je optu)eni D)ogovi' 
ogla&en krivim za izvr&enje krivi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili po-
sedovanje oru'ja i izrekla mu je kaznu zatvora u trajanju od trinaest (13) meseci. 
U izre+enu kaznu ura+unato je vreme koje je optu)eni proveo u pritvoru, u peri-
odu od 3. oktobra 2019 do 12. novembra 2020. godine. 

Sud je istom presudom doneo odluku o kon"skaciji oru)ja i municije koji su kod 
optu)enog prona/eni prilikom pretresa. Presudom je odlu+eno da se oduzeto oru)-
je i municija uni&te nakon pravnosna)nosti presude.

Posebnim re&enjem optu)enom je ukinuta mera pritvora.

U obrazlo)enju presude, sud je naveo da je 28. oktobra 2020. godine primio op-
tu)nicu kojom je optu)enom stavljeno na teret izvr&enje krivi+nog dela neovla&!e-
no vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja. Samo dan ranije (27. oktobra 2020. 
godine), sudu je dostavljeno re&enje kojim je Kancelarija STRK obustavila istragu 
protiv tada osumnji+enog D)ogovi'a u pravcu krivi+nih dela: ratni zlo#in protiv 
civilnog stanovni&tva, ratni zlo#ini kao te&ka povreda -enevskih konvencija, ratni 
zlo#in uz ozbiljno kr&enje zajedni#kog #lana 3 -enevskih konvencija, ratni zlo#in uz 
ozbiljno kr&enje zakona i obi#aja koji va'e u oru'anim sukobima koji nisu me"u-
narodnog karaktera, kao i ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva. Tu)ila&tvo je 
saop&tilo da nema dovoljno dokaza kojim bi se potvrdila osnovana sumnja da u 
radnjama osumnji+enog ima bitnih elemenata ratnog zlo+ina kojim se tereti, ali 
da se postupak u pravcu krivi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili pose-
dovanje oru'ja nastavlja. U odnosu na pomenuto krivi+no delo narednog dana je 
podignuta optu)nica (28. oktobar 2020. godine.) 

Nakon sednice prvog saslu&anja, u toku koje je optu)eni priznao da je posedovao 
oru)je suprotno va)e'im zakonskim propisima, da je razja&njeno da je on razu-
meo prednosti i manjkavosti priznanja krivice, te da je odluku o priznanju doneo 
slobodnom voljom, sud je nastavio postupak predvi/en Zakonom o krivi+nom 
postupku. Taj postupak predvi/a razmatranje odluke o kazni bez otvaranja glav-
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nog pretresa i izvo/enja dokaza, kao i bez zavr&nih argumenata. Strankama je 
bilo omogu'eno samo izja&njavanje o olak&avaju'im i ote)avaju'im okolnostima.  

Prema nalazima suda, u radnjama optu)enog ima elemenata krivi+nog dela ne-
ovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja. Optu)eni je krivi+no odgo-
voran za izvr&enje, te je intektualno sposoban da shvati zna+aj i posledice svojih 
radnji, kao i posledice izvr&enja ovog krivi+nog dela. 

Prilikom razmatranja o kazni, sud je analizirao sve okolnosti, kako one ote)ava-
ju'e tako i olak&avaju'e, koje su uticale na visinu ize+ene kazne. Sud je kao olak-
&avaju'e okolnosti imao u vidu priznanje krivice, iskreno kajanje, kao i obe'anje 
da ubudu'e ne'e +initi krivi+na dela. Naime, optu)eni je porodi+an +ovek, otac 
je jednog deteta, u zrelijim je godinama i protiv njega do sada nije vo/en neki 
krivi+ni postupak. Dotle je kao ote)avaju'e okolnosti sud ocenio na+in izvr&enja 
krivi+nog dela, kao i visok intenzitet rizika za&ti'enih vrednosti, kao &to je na pri-
mer )ivot +oveka. Cene'i navedene okolnosti, sud je na&ao da je izre+ena kazna u 
harmoniji sa stepenom odgovornosti i da 'e se njome ispuniti svrha ka)njavanja. 

Re"enje o ukidanju pritvora
Sutkinja Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë, nakon objav-
ljivanja presude, donela je 12. novembra 2020. godine re&enje kojim je ukinula 
meru pritvora optu)enom D)ogovi'u. Prema ovom re&enju on je odmah pu&ten 
na slobodu.

Sud je konstatovao da su prestali razlozi za njegovo dalje zadr)avanje u pritvoru 
nakon podizanja optu)nice u pravcu krivi+nog dela neovla&!eno vlasni&tvo, kon-
trola ili posedovanje oru'ja, njegovog priznanja krivice u toku sednice prvog sa-
slu&anja po optu)nici odr)ane 11. novembra 2020. godine, izricanja kazne zatvora 
u trajanju od trinaest (13) meseci (u koju mu je ura+unato vreme koje je proveo 
u pritvoru), kao i objavljivanja presude kojom je okon+an prvostepeni krivi+ni 
postupak. 
 
Nalazi FHPK
1. Re&enjem Kancelarije STRK od 2. oktobra 2019. godine otvorena je istraga pro-
tiv optu)enog D)ogovi'a u pravcu vi&e krivi+nih dela ratnog zlo#ina. Re&enjem od 
4. oktobra 2019. godine, istraga je pro&irena i u pravcu krivi+nog dela neovla&!eno 
vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja. Istraga u predmetu Tu'ilac protiv Ra-
miza D'ogovi!a trajala je vi&e od godinu dana, tokom koje se on celo vreme na-
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lazio u pritvoru. Tu)ila&tvo je odustalo od krivi+nog gonjenja D)ogovi'a za ratne 
zlo+ine nakon dvanaest meseci i dvadeset pet dana, ostaju'i samo pri optu)bi za 
krivi+no delo neovla&!eno vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja.

Tu)ila&tvo, ali ni sud, ne mogu unapred znati sa sigurno&'u kako 'e neki predmet 
biti okon+an. Me/utim u predmetu Tu'ilac protiv Ramiza D'ogovi!a postavlja se 
pitanje koliko je bilo opravdano otvarati istragu u pravcu krivi+nog dela ratni zlo#in 
ako dokazi ve' u startu nisu bili ubedljivi i nisu obe'avali uspeh.

Kancelarija STRK je protiv tada osumnji+enog otvorila istragu istog dana nakon 
podno&enja krivi+ne prijave. Osumnji+eni je li&en slobode i odre/en mu je pritvor 
u kojem je proveo vi&e od godinu dana. Prema informacijama kojima je FHPK 
imao pristupa[130], istraga je pokrenuta na osnovu iskaza pojedinih +lanova porodi-
ce Salihaj i jedne nejasne fotogra"je na osnovu koje se sumnjalo da se osumnji+eni 
fotogra"sao sa jednim pripadnikom oru)anih snaga Srbije ispred jednog objekta u 
plamenu, vlasni&tva porodice Salihaj. 

Ko snosi odgovornost zbog toga &to je jedan sudski predmet krahirao? Da li je to 
policija, zbog slabe istrage koju je vodila i koja nije iznela na videlo dana ubedljive 
dokaze? Da li je to tu)ila&tvo, koje je pokrenulo istragu na osnovu neubedljivih 
dokaza, i koje tokom jednogodi&nje istrage nije uspelo da pribavi dokaze kojim bi 
se mogla potvrditi osnovana sumnja da je osumnji+eni D)ogovi' uzeo u+e&'e pri-
likom napada na porodicu Salihaj i ubistvo devet (9) +lanova ove porodice, koje 
se dogodilo 29. avgusta 1998. godine u selu Su&ica/Shushicë, op&tina Istok/Istog?

Gonjenje ratnih zlo+ina predstavlja jedan od prioriteta kosovskog pravosu/a, ali 
ne po svaku cenu, posebno ne onu koja vodi rasipanju i onako skromnih kapaci-
teta u policiji, tu)ila&tvima i sudovima za procesuiranje ratnih zlo+ina i ne samo 
na osnovu neubedljivih ili nesigurnih svedo+enja )rtava ili njihovih porodica vi&e 
od dve decenije otkako su se ona desila. FHPK nije imao uvid u zahtev tu)ila&tva 
da se odustane od progona okrivljenog D)ogovi'a po osnovu ratnih zlo+ina, ali 
procenjuje da je najverovatnije da su dokazi policije, odnosno tu)ila&tva bili toli-
ko neubedljivi i bledi da je samo tu)ila&tvo odustalo od dalje istrage. 

Kao epilog, te)ak zlo+in nad porodicom Salihaj u selu Su&ica/Shushicë od 29. av-
gusta 1998 i dalje ostaje nerazre&en. Pre)ivelim pripadnicima ove porodice ostaje 

[130]  FHPK je u predmetu imao pristupa samo pojedinim proceduralnim odlukama.
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da i dalje )ive u bolu zbog izostanka kazne za po+inioce, kao &to ni pravda u ovom 
slu+aju nije zadovoljena.

Razloga za nezadovoljstvo ima i optu)eni D)ogovi'. Ko 'e njemu i njegovoj po-
rodici nadoknaditi izgubljenih 13 meseci )ivota zbog nestru+no vo/ene istrage 
i slabe procene dokaza na osnovu kojih je istraga pokrenuta u pravcu krivi+nog 
dela u +ije izvr&enje je on navodno bio ume&an?

FHPK smatra da tu)ila&tvo treba postupati mnogo obazrivije i profesionalnije u 
pokretanju krivi+nih postupaka u pravcu krivi+nog dela ratni zlo#in. U pretkri-
vi+nom postupku moraju se obaviti detaljnije provere dokaza i izvora, dok sudovi 
moraju biti obazriviji u oceni valjanosti dokaza na osnovu kojih odre/uju meru 
pritvora, kao mere obezbe/ivanja prisustva osumnji+enih sudu. 
 
2. Okrivljeni je za neovla&'eno posedovanje oru)ja ogla&en krivim i ka)njen ka-
znom zatvora u trajanju od trinaest (13) meseci. Za krivi+no delo neovla&!eno 
vlasni&tvo, kontrola ili posedovanje oru'ja +lanom 366, stav 1 KZRK predvi/ena je 
nov+ana kazna u iznosu od sedam hiljada petsto (7.500) eura ili kazna zatvora u 
trajanju do pet godina. Uobi+ajena je praksa kosovskih sudova da se za pomenuto 
krivi+no delo izri+e nov+ana kazna. FHPK postavlja pitanje – da li se izre+enom 
kaznom )eli pokriti neuspeh? Da li je sud izricanjem kazne zatvora imao nameru da 
„pokrije“ pritvor u kojem se okrivljeni nalazio trinaest (13) meseci i devet (9) dana?  
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!.!.2.2. !albeni postupak

2.2.1. Predmet: Tu!ilac protiv Emrusha Thaqi i drugih 
 
0albeno ve'e Specijalnog odeljenja Apelacionog suda (predsedavao sudija Vaton 
Durguti[131]), postupaju'i po )albama stranaka u postupku u predmetu Tu'ilac pro-
tiv Emrusha (aqi i drugih[132] na presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnov-
nog suda u Pri&tini/Prishtinë (KTZ/PKR br/nr. 685/16, javno objavljenu 14. aprila 
2020. godine, a pismeno pripremljenu 6. maja 2020. godine), nakon sednice ve'a 
odr)ane 30. oktobra 2020. godine donelo je presudu kojom je po slu)benoj du)no-
sti izmenilo presudu Osnovnog suda od 6. maja 2020. godine, tako &to je: 

- u vezi sa ta%kom IV optu)nice protiv optu)enih Samija Lushtaki, Sahita Jashari i 
Ismeta Haxha i pozivaju'i se na +lan 363, stav 1, ta+ka 1.3 ZKPRK, odbilo optu(be 
protiv ovih optu)enih u pravcu krivi+nog dela bekstvo lica li&enog slobode po+inje-
nog u saizvr&ila&tvu[133]. Na osnovu ta+ke IV optu)nice njima je stavljeno na teret: da 
su u periodu od jutarnjih +asova 20. maja do ve+ernjih +asova 22. maja 2014. godi-
ne, deluju'i u saizvr&ila&tvu i po me/usobno prihva'enom planu, dok su se nalazili 
u pritvoru po naredbi sudije u predmetu K/P br/nr. 938/13, pobegli iz bolni+kih 
soba gde su se nalazili zbog svog zdravstvenog stanja i sakrili na nepoznatoj loka-
ciji, +ime su po+inili bekstvo iz institucije gde su dr)ani na osnovu zakonite sudske 
odluke kojom je nare/eno njihovo li&enje slobode. 0albeno ve'e je odbilo ove op-
tu)be zbog dvostrukog proteka vremena, nakon kojeg nastupa zastarelost krivi+nog 
gonjenja u pravcu krivi+nog dela koje je optu)enima bilo stavljeno na teret; 

- delimi+no usvojilo )albu tu)ioca STRK i po slu)benoj du)nosti izmenilo o)albenu 
presudu Odeljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë (KTZ/
PKR br/nr. 685/16 od 6. maja 2020. godine) u pogledu izre+ene kazne u odnosu na 

[131]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Kreshnik Radoniqi i Burim Ademi. 
[132]  Saoptu)eni )albenog postupka: Shemsi Hajrizi, Sami Lushtaku, Sahit Jashari, Ismet Hax-

ha, Gëzim Ahmeti, Xhevat Zena, Ylber Blakaj, Mergim Lushtaku, Dardan Geci, Bashkim 
Dervisholli, Arjend Brahimaj, Agim Ukaj, Ismail Dibrani i Nexhip Shatri. 

[133]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 405, stav 1, u vezi sa +lanom 31 KZRK (2012).
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ta%ke VII i VIII optu)nice, tako &to je optu)enima Ylberu Blakaj, Gëzimu Ahmeti i 
Xhevdetu Zena, u pravcu krivi+nog dela nezakonito pu&tanje lica li&enih slobode[134] za 
koje su ogla&eni krivim da su ga po+inili u saizvr&ila&tvu i kontinuitetu, svakom poje-
dina+no izreklo kaznu zatvora u trajanju od &est (6) meseci, koja se ne'e izvr&iti ako 
optu)eni u roku od jedne (1) godine ne po+ine novo krivi+no delo;

- odbilo kao neosnovanu )albu Kancelarije STRK u vezi sa osu/uju'im delom pod 
ta%kama IX i X o)albene presude, kao i u odnosu na osloba/aju'i deo iste presude 
pod ta%kama III, IV, V, VI, XII i XIII. Odbijene su i )albe odbrane optu)enih Ylbera 
Blakaj, Gëzima Ahmeti, Xhevdeta Zena i Samija Lushtaku. Osu/uju'i deo o)albene 
presude Osnovnog suda pod ta%kama VII, VIII, IX i X se potvr&uje.

- povodom )albe Kancelarije STRK i po slu)benoj du)nosti delimi+no ukinulo pre-
sudu Osnovnog suda od 6. maja 2020. godine u odnosu na osloba/aju'i deo pod 
ta%kama I i II koje se odnose na optu)enog Emrusha #aqi u pravcu dva krivi+na 
dela zloupotrebe slu'benog polo'aja ili ovla&!enja[135], a pod ta%kom XIV u odnosu 
na optu)enog Nexhipa Shatri u pravcu krivi+nih dela zloupotreba slu'benog polo'aja 
ili ovla&!enja[136], falsi%kovanje dokumenata[137], omogu!avanje bekstva lica li&enih slo-
bode[138], kao i ta%kom XV u vezi sa krivi+nim delom zloupotreba slu'benog polo'aja 
ili ovla&!enja[139], kojom se tako/e optu)eni Shatri tereti. U odnosu na pomenute 
ta+ke postupak protiv optu)enih #aqija i Shatrija vra'en je prvostepenom sudu na 
ponovno odlu+ivanje.

- )albeno ve'e je potvrdilo preostali deo prvostepene presude od 6. maja 2020. godine.

Tok krivi%nog postupka[140]

Krivi+ni postupak povodom bekstva iz prostorija Univerzitetskog klini+ko-bolni+-
kog centra (UKBC) u Pri&tini/Prishtinë optu)enih Samija Lushtaku, Ismeta Haxha 

[134]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 407, u vezi sa +lanovima 31 i 81 KZRK. 
[135]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 422, stav 1, ta+ke 2.1, 2.2, 2.3 KZRK. 
[136]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 422, stav 1, ta+ke 2.1, 2.2, u vezi sa +lanom 31 KZRK.
[137]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 398, stavovi 1 i 2,u vezi sa +lanom 31 KZRK.
[138]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 406, stavovi 1 i 4, u vezi sa +lanom 31 KZRK. 
[139]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 422, stav 1, ta+ke 2.1, 2.2, u vezi sa +lanom 31 KZRK.
[140]  FHP Kosovo je od 2017. godine redovno pratio odvijanje krivi+nog postupka u ovom 

predmetu po optu)nici Kancelarije SPRK od 17. novembra 2016. godine zbog povezanosti 
sa krivi+nim predmetom po optu)bama za ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva koji je 
vo/en pred Osnovnim sudom u Mitrovici/Mitrovicë. 
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i Sahita Jashari 20. maja 2014. godine, gde su se oni kao pritvorenici[141] nalazili na 
le+enju, pokrenut je odmah nakon ovog doga/aja. Istraga je ubrzo pro&irena i na 
druga lica koja su prema dokazima tu)ila&tva pomagala ili olak&ala okrivljenima da 
napuste prostorije klini+kog centra radi izbegavanja odaziva pozivu suda u krivi+-
nom postupku koji se protiv njih i drugih optu)enih lica odvijao pred Osnovnim 
sudom u Mitrovici/Mitrovicë u pravcu krivi+nog dela ratni zlo#in protiv civilnog 
stanovni&tva. 

Optu(nica
Kancelarija STRK (me/unarodni tu)ilac Romulo Mateus) je 17. novembra 2016. 
godine[142] podigla optu)nicu protiv dvadeset i +etvoro (24) optu)enih da su zlo-
upotrebom slu)benog polo)aja ili ovla&'enja, na direktan ili indirektan na+in, 
pomogli ili na drugi na+in omogu'ili bekstvo optu)enih Lushtakua, Haxhe i Jas-
harija iz prostorija UKBC u Pri&tini/Prishtinë. Bekstvo trojice optu)enih iz bol-
nice, prema optu)nici, imalo je direktnog uticaja na odvijanje glavnog pretresa u 
predmetu K/P 938/13, +iji po+etak je bio planiran za 22. maj 2014. godine pred 
pretresnim ve'em Osnovnog suda u Mitrovici/Mitrovicë.

Glavni pretres 
Postupak ocene optu)nice pred Odeljenjem za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda 
u Pri&tini/Prishtinë (predsednik pretresnog ve'a, sudija Shashivar Hoti) zapo+et je 
sednicom prvog saslu&anja koja je otvorena 25. septembra 2017. godine, a okon+an 
je re&enjem sudije od 5. aprila 2018. godine kojim su zahtevi za odbacivanje optu)-
nice i prigovori optu)enih na dokaze prilo)ene uz optu)nicu odbijeni kao neosno-
vani. Ova odluka je potvr/ena u postupku po )albama sedamnaestorice[143] optu)e-

[141]  Okrivljeni su se nalazili u pritvoru po re&enju predsednika pretresnog ve'a u predmetu 
Tu'ilac protiv Sabita Geci i drugih (poznat i kao Drenica 1, K/P. 938/13), u kojem se u toku 
2014. i 2015. godine pred Osnovnim sudom u Mitrovici/Mitrovicë odvijao glavni pretres 
po optu)bama za ratni zlo#in protiv civilnog stanovni&tva, protiv vi&e lica. Detalji o odvi-
janju krivi+nog postupka u ovom predmetu mogu se na'i na slu)benoj internet stranici 
FHPK: https://www.hlc-kosovo.org/category/publications/.

[142]  Navodi optu)nice, kao i opis krivi+nih dela koja su dvadeset +etvorici (24) optu)enih stavlje-
na na teret, detaljno su obra/eni u izve&taju o su/enjima pra'enim u toku 2017. godine: „Su/e-
nja za ratne zlo+ine – kako dalje“. Izve&taj se tako/e nalazi na slu)benoj internet stranici FHPK. 

[143]  Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sami Lushtaku, Sabit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lush-
taku, Bashkim Dervisholli, Valon Behramaj, Argjent Behramaj, Gëzim Ahmeti, Xhevdet 
Zena, Ismail Dibrani, Sami Gjoka, Nexhib Shatri, Rrustem Rukolli, Skender Tahiri i Shere-
met Jashari. 
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nih od strane )albenog ve'a Odeljenja za te&ka krivi+na dela Apelacionog suda[144], 
re&enjem od 12. juna 2018. godine. 

Otvaranje glavnog pretresa po ocenjenoj optu)nici zapo+eto je tek 28. avgusta 
2019. godine pred pretresnim ve'em[145], kada je pro+itana optu)nica. Pretres je 
nastavljen uvodnim izlaganjima stranaka u postupku. 

Pretresno ve'e je u delu glavnog pretresa odr)anog u toku 2019. godine zasedalo 
osam (8) dana, u toku kojih je saslu&ano trinaest (13) svedoka predlo)enih optu)-
nicom. Pretresno ve'e je tokom pretresa, u odnosu na pojedine optu)ene, odvajalo 
postupak zbog njihovog neodazivanja pozivima suda. U nastavku pretresa i u slu+a-
ju pristupanja optu)enih sudu, postupak protiv ovih optu)enih pripajan je postup-
ku protiv ostalih optu)enih. Pojedini optu)eni nisu prisustvovali svim zasedanjima 
ve'a i izvo/enjima dokaza koji su obavljeni na zasedanjima ve'a kojima oni nisu 
prisustvovali. 

Odvajanje postupka u odnosu na optu(enu Mervetu Hasani-Lushtaku 
U delu glavnog pretresa koji se odvijao 2019. godine, re&enjem pretresnog ve'a 
od 2. decembra 2019. godine odvojen je postupak u odnosu na optu)enu Mervete 
Hasani-Lushtaku. Ona je priznala krivicu u pravcu krivi+nog dela omogu!ava-
nje bekstva lica li&enih slobode[146]. Stanke u postupku su u skladu za zakonskim 
odredbama postigle dogovor o sporazumu za priznanje krivice, koji je prihva'en 
i od strane pretresnog ve'a. 

Presuda na osnovu sporazuma o priznanju krivice
Pretresno ve'e je na izdvojenom zasedanju, samo u odnosu na optu)enu Mervete 
Hasani-Lushtaku, 4. decembra 2019. godine objavilo presudu kojom je ona ogla-
&ena krivom u pravcu krivi+nog dela omogu!avanje bekstva lica li&enih slobode. 
Prema presudi, ona je 22. septembra 2015. godine, oko 12:30 +asova, motornim 
vozilom Mercedes Benz srebrne boje odvezla okrivljenog Samija Lushtaku iz kru-
ga UKBC, gde se on nalazio na le+enju u vreme kada je bio pod merom pritvora. 
Njena namera bila je da mu pomogne da pobegne od nadzora slu)benika korek-
tivne ustanove, a u suprotnosti sa re&enjem Osnovnog suda u Mitrovici od 27. 
maja 2015. godine, kojim je Lushtakuu odre/ena mera pritvora. 

[144]  *lanovi )albenog ve'a, sudije Mejreme Memaj (predsednica ve'a), Afrim Shala i Fillim 
Skoro (+lanovi ve'a).

[145]  Predsednik ve'a sudija Shasivar Hoti, +lanovi ve'a sudije Beqir Kalludra i Lut" Shala. 
[146]  Predvi/eno i ka)njivo +lanom 406, stav 1 KZRK.
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Sud je optu)enoj za izvr&enje navedenog krivi+nog dela izrekao kaznu zatvora u 
trajanju od &est (6) meseci, koja je u sporazumu sa okrivljenom zamenjena nov-
+anom kaznom u iznosu od tri hiljade i pet stotine (3.500) eura. Optu)ena je od 
strane suda opomenuta da 'e u slu+aju nepla'anja kazne ista biti zamenjena ka-
znom zatvora (20 eura se ra+unaju kao jedan dan zatvora).
 
Glavni pretres je u toku 2020. godine otvoren 8. januara izvo/enjem dokaza, od-
nosno saslu&anjem svedoka tu)ila&tva. Do okon+anja glavnog pretresa i objavlji-
vanja presude pretresno ve'e je zasedalo devet (9) dana, u toku kojih je saslu&ano 
pet (5) svedoka tu)ila&tva, izvedeni su materijalni dokazi i pro+itani iskazi poje-
dinih svedoka +ije je neposredno saslu&anje na pretresu bilo ote)ano. Odbrana 
optu)enih nije iskoristila zakonsko pravo da predlo)i svedoke. Pojedini optu)eni 
su dali svoje iskaze pred ve'em, dok su drugi iskoristili zakonsko pravo da se bra-
ne 'utanjem. Stranke u postupku su na kraju pretresa iznele zavr&ne argumente. 

Zadnja dva (2) zasedanja pretresnog ve'a odr)ana su bez prisustva publike. Pre-
tresno ve'e je presudu objavilo bez prisustva javnosti, &to je bilo shodno odluci 
Sudskog saveta Kosova od 12. marta 2020. godine da se privremeno ograni+e sve 
sudske delatnosti u kojima je u postupcima pred sudovima uklju+ena javnost zbog 
pandemije Covid-19 virusa. 

U delu glavnog pretresa odr)anog po+etkom 2020. godine, preciznije 20. januara 
2020. godine, pretresno ve'e je donelo odluku o odvajanju postupka za optu)ene 
koji se optu)nicom od 17. novembra 2016. godine terete po ta+kama XVI, XVII 
i XVIII optu)nice. Postupak je odvojen u odnosu na optu)ene Samija Lushtaku, 
Rrustema Rukolli, Rexhepa Xhota i Fatmira Mjaku (oni se optu)nicom terete za 
izvr&enje krivi+nog dela ometanje dokazivanja ili zvani#nog postupka iz +lana 394, 
stav 1, ta+ka 1.7, i stava 5, u vezi sa +lanom 31 KZRK, kao i +lana 395, u vezi sa +la-
nom 31 KZRK); u odnosu na optu)ene Samija Lushtaku, Ismeta Haxha, Skendera 
Tahiri, Sheremeta Jashari i Bajrama Dibrani (u pravcu krivi+nih dela ometanje 
dokazivanja ili zvani#nog postupka i zastra&ivanje za vreme krivi#nog postupka iz 
+lana 395 KZRK); kao i u odnosu na optu)ene Samija Lushtaku, Ismeta Haxha, 
Rrustema Rukolli, Rexhepa Xhota, Fatmira Mjaku, Skendera Tahiri, Sheremeta 
Jashari i Bajrama Dibrani (u pravcu krivi+nog dela u#e&!e u ili organizovanje or-
ganizovane kriminalne grupe (+lan 283, stavovi 1 i 2, u vezi sa +lanom 31 KZRK). 
 
Navedene optu)be nisu bile povezane sa optu)bama kojima se terete ostali op-
tu)eni po navedenoj optu)nici, a koje su povezane sa bekstvom optu)enih Lush-
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takua, Jasharija i Haxhe iz prostorija UKBC u Pri&tini/Prishtinë 20. maja 2014. 
godine, ili pomaganjem i pru)anjem pomo'i ovim optu)enima u izvr&enju kri-
vi+nog dela ili nakon njegovog izvr&enja.

Prvostepena presuda 
Pretresno ve'e je 14. aprila 2020. godine objavilo presudu[147] kojom je optu)e-
ni Sami Lushtaku ogla&en krivim za izvr&enje krivi+nog dela bekstvo lica li&enog 
slobode u dva navrata. Za ova dela sud mu je izrekao nov+anu kaznu u iznosu od 
dvanaest hiljada (12.000) eura, koju je on obavezan da plati petnaest (15) dana 
nakon pravnosna)nosti presude. 
 
Lushtaku je navedena krivi+na dela po+inio tako &to je 21. avgusta 2015. godine 
(u vremenskom intervalu od 10:12 do 19:05 +asova), kao i 22. septembra 2015. 
godine (u vremenskom intervalu od 12:30 do 15:30 +asova), boravio van prosto-
rija Pritvorskog centra Dubrava, gde se nalazio na izdr)avanju mere pritvora po 
presudi Osnovnog suda u Mitrovici/Mitrovicë od 27. maja 2015. godine (slu+aj 
Drenica, K.br. 938/13, prvostepena nepravnosna)na presuda). Za ove boravke 
van pritvorskog centra Lushtaku nije imao dozvolu nadle)nog suda i nije bio pod 
nadzorom slu)benika korektivne slu)be. 

Presudom su optu)eni Ylber Blakaj, Gëzim Ahmeti i Xhevdet Zena ogla&eni kri-
vim za izvr&enje krivi+nog dela nezakonito osloba"anje lica li&enih slobode u dva 
navrata. Krivi+na dela su po+inili tako &to su, u sau+esni&tvu i u svojstvu slu)be-
nih lica (slu)benici Pritvorskog centra Dubrava), kao i suprotno odluci Osnov-
nog suda u Mitrovici/Mitrovicë (kojom je optu)enom Lushtakuu odre/ena mera 
pritvora do pravnosna)nosti presude od 27. maja 2015. godine), optu)enom 
omogu'ili nezakonit boravak na slobodi. Sud je Blakaju, Ahmetiju i Zeni, svakom 
pojedina+no, izrekao nov+anu kaznu u iznosu od po hiljadu (1.000) eura, koju su 
oni obavezani da plate petnaest (15) dana nakon pravnosna)nosti presude. 

Presudom objavljenom 14. aprila 2020. godine oslobo/eni su optu)bi:
- optu)eni Emrush #aqi u pravcu dva krivi+na dela zloupotrebe slu'benog polo-
'aja ili ovla&!enja iz +lana 422, stav 2, ta+ke 2.1, 2.2, 2.3, KZRK;

- optu)eni Shemsi Hajrizi u pravcu krivi+nog dela zloupotrebe slu'benog polo'aja 
ili ovla&!enja iz +lana 422, stav 2, ta+ke 2.1, 2.2, KZRK;

[147]  Presuda je objavljena bez prisustva publike putem eletronskih medija, saop&tenjem Ode-
ljenja za te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë. 
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- optu)eni Sami Lushtaku, Sahit Jashari i Ismet Haxha za izvr&enje krivi+nog dela 
bekstvo lica li&enog slobode iz +lana 405, stav 1, u vezi sa +lanom 31 KZRK;

- optu)eni Mergim Lushtaku i Dardan Geci u pravcu krivi+nog dela omogu!a-
vanje bekstva lica li&enih slobode iz +lana 406, stavovi 1 i 4, u vezi sa +lanom 31 
KZRK; 

- optu)eni Bashkim Dervisholli i Argjent Behramaj u pravcu krivi+nog dela pru-
'anje pomo!i izvr&iocu nakon izvr&enog krivi#nog dela iz +lana 388, stav 1, ta+ka 
2.5, stav 3, u vezi sa +lanom 31 i krivi+nog dela nezakonito pu&tanje lica li&enih 
slobode u vezi sa +lanom 407 i 31 KZRK; i

- optu)eni Agim Ukaj, Ismail Dibrani i Nebih Shatri, svaki pojedina+no, u pravcu 
krivi+nog dela zloupotrebe slu'benog polo'aja ili ovla&!enja iz +lana 422, stav 2, 
ta+ke 2.1 i 2.2 KZRK;

Odbijaju)a presuda
U odnosu na optu)enog Samija Gjoka, koji je preminuo 31. marta 2020. godine, 
sud je doneo odbijaju'u presudu. Njemu je optu)nicom bilo stavljeno na teret 
izvr&enje krivi+nog dela zloupotreba slu'benog polo'aja ili ovla&!enja iz +lana 422, 
stav 2, ta+ke 2.1 i 2.2 KZRK. 

Prema presudi, pretresno ve'e je u toku glavnog pretresa, na zasedanju ve'a odr-
)anog 24. septembra 2019. godine, donelo re&enje o odvajanju postupka protiv 
optu)enog Valona Behramaj, koji se optu)nicom tereti za izvr&enje krivi+nog dela 
pru'anje pomo!i izvr&iocu nakon izvr&enog krivi#nog dela iz +lana 388, stav 1, ta+-
ka 2.5, stav 3, u vezi sa +lanom 31 KZRK i krivi+nog dela nezakonito pu&tanje 
lica li&enih slobode u vezi sa +lanom 407, kao i u vezi sa +lanom 31 KZRK. Na 
narednom zasedanju sud je doneo re&enje o spajanju postupka u odnosu na ovog 
optu)enog sa ostalim optu)enima. Optu)eni Behramaj nije prisustvovao zaseda-
njima pretresnog ve'a od po+etka 2020. godine do kraja glavnog pretresa, &to je 
bio razlog ponovnog odvajanja postupka u odnosu na njega. Prema presudi, on 
je po+etkom godine boravio u Nema+koj i nije mogao da se vrati zbog zatvaranja 
granica prouzrokovanih pandemijom Covid-19 virusa. 

Prvostepeni sud je u presudi izneo ocene zavr&nih re+i stranaka u postupku i iska-
za svedoka saslu&anih u toku pretresa, kao i materijalnih dokaza. 
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Sud je povodom osu/uju'eg dela presude u odnosu na optu)ene Ylbera Blakaj, 
Gëzima Ahmeti i Xhevdeta Zena (slu)bena lica korektivne slu)be koja su bila 
zadu)ena za sprovo/enje optu)enog Lushtakua od pritvorskog centra gde je iz-
dr)avao meru pritvora do UKBC u Pri&tini/Prishtinë 21. avgusta i 22. septembra 
2015. godine), na osnovu dokaza izvedenih u toku pretresa, a posebno na osnovu 
iskaza svedoka koji su u svojstvu slu)benih lica bili uklju+eni u akciju pra'enaja 
kretanja optu)enog Lushtakua, na&ao da u radnjama optu)enih Blakaja, Ahme-
tija i Zene ima elemenata krivi+nog dela kojim se terete (osloba"anje lica li&enog 
slobode), jer su navedenih datuma lice li&eno slobode ostavili bez nadzora, +ime 
su postupili suprotno odluci Osnovnog suda u Mitrovici/Mitrovicë od 27. maja 
2015. godine, kojom je ovom licu izre+ena kazna zatvora u trajanju od dvanaest 
(12) godina. Prema nalazima suda, u radnjama optu)enih postoje svi elementi 
krivi+nog dela koje im se stavlja na teret. 

Sud je na osnovu izvedenih dokaza utvrdio da je optu)eni Lushtaku 21. avgusta 
i 22. septembra 2015. godine po+inio produ)eno krivi+no delo bekstvo lica li&e-
nog slobode po dvema ta+kama. Radnje optu)enog Lushtakua su konstatovane na 
osnovu izjave svedoka koji je u svojstvu slu)benog lica bio pomenutih datuma 
anga)ovan na pra'enju kretanja optu)enog. On je potvrdio na koji je na+in Lush-
taku oslobo/en nadzora od strane +uvara korektivne slu)be. Radnje optu)enog 
su potvr/ene i materijalnim dokazima pribavljenim tajnim merama – prislu&ki-
vanjem telefonskih razgovora.

Sud je presudom predstavio dokaze i izneo razloge na osnovu kojih je doneo 
osloba/aju'u presudu u odnosu na optu)ene Emrusha #aqi i Shemsija Hajrizi. 
Prema nalazima suda, na osnovu dokaza koji su izvedeni u toku glavnog pretresa, 
a posebno na osnovu iskaza pojedinih svedoka, nije bilo dokaza da u radnjama 
ovih optu)enih ima elemenata krivi+nih dela koja su im optu)nicom stavljena na 
teret, odnosno da su svojim postupcima zloupotrebili svoj slu)beni polo)aj. 

Presudom tako/e nije utvr/eno da u radnjama optu)enih Samija Lushtaku, Sa-
hita Jashari i Ismeta Haxha ima elemenata krivi+nog dela bekstvo lica li&enog slo-
bode. Prema nalazima suda, ni jednim dokazom nije utvr/eno da su ovi optu)eni 
napustili prostorije UKBC, ve' su napustili bolni+ke sobe u kojima su boravili i 
zabarikadirali se u jednoj od prostorija UKBC zbog odluke suda o njihovom tran-
sferu iz pritvorskih centara gde su izdr)avali meru pritvora u Pritvorski centar u 
severnom delu Mitrovice/Mitrovicë. 
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Sud na osnovu izvedenih dokaza nije utvrdio da u radnjama optu)enih Mergima 
Lushtaku i Dardana Geci ima elemenata krivi+nog dela omogu!avanje bekstva 
lica li&enih slobode u saizvr&ila&tvu. Oni su kriti+nog dana sa +lanovima porodice 
protestovali protiv odluke suda u Mitrovici/Mitrovicë o preme&taju optu)enih u 
pritvorski centar u Mitrovici/Mitrovicë, pravdaju'i protest bezbedno&'u pritvo-
renika u pomenutom pritvorskom centru.

Prema nalazima suda, nakon analize dokaza izvedenih u toku pretresa, u radnja-
ma optu)enih Bashkima Dervisholli i Argjenta Behramaj nema elemenata krivi+-
nog dela kojim se terete. Oni su kriti+nog dana bili anga)ovani u obezbe/ivanju 
optu)enih dok su boravili u UKBC. Nakon napu&tanja bolni+kih soba od strane 
optu)enih Lushtakua, Jasharija i Haxhe, oni su odmah o tome obavestili pretpo-
stavljene. 

Sud nije na&ao elemente krivi+nog dela u radnjama optu)enih Agima Ukaj i Isma-
ila Dibrani, slu)benika korektivnih slu)bi. Optu)eni Lushtaku je kriti+nih dana 
napu&tao pritvorski centar u pratnji +uvara i uz po&tovanje zakonskih procedura.

Prema nalazima suda, optu)eni Nexhip Shatri, lekar pri pritvorskom centru Du-
brava, pru)io je uslugu optu)enom Lushtakuu i uputio ga na le+enje u UKBC u 
Prishtini/Prishtinë, zato &to potrebne preglede nije bilo mogu'e obaviti u privor-
skom centru ili u pe'koj bolnici. 

Prilikom odmeravanja kazni optu)enima Blakaju, Ahmetiju i Zeni, sud je imao u 
vidu olak&avaju'e okolnosti: njihovo dobro pona&anje i njihovo vra'anje na po-
sao. Sud nije utvrdio druge primedbe na njihovo obavljanje zadataka. Na osnovu 
izlo)enog, kao i njihovog ekonomskog stanja, sud je na&ao da 'e se izre+enim 
kaznama posti'i svrha ka)njavanja.  

Sud je optu)enom Lushtakuu za izvr&enje produ)enog krivi+nog dela bekstvo lica 
li&enog slobode izrekao nov+anu kaznu u iznosu od dvanaest hiljada (12.000) eura. 
Kazna u navedenom iznosu mu je izre+ena primenom odredbi za ubla)avanje 
kazne, a imaju'i u vidu zdravstveno stanje optu)enog, kao i njegovo materijalno 
stanje, nalaze'i da 'e se istom posti'i svrha ka)njavanja zbog koje se izri+e.

'albeni postupak
Prvostepenu presudu od 7. maja 2020. godine osporavale su sve stranke u po-
stupku.
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Kancelarija STRK je )albom od 15. maja 2020. godine osporavala prvostepenu pre-
sudu zbog pogre&nog i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja, kao i zbog izre+e-
nih krivi+nih sankcija. 

Prema )albenim navodima tu)ila&tva, sud je progla&avanjem krivim optu)enih Sa-
mija Lushtaku, Ylbera Blakaj, Gëzima Ahmeti i Xhevdeta Zena postupio pravilno, 
ali prilikom odmeravanja kazne nije ocenio ote)avaju'e okolnosti, niti je poklonio 
veru dokazima izvedenim u toku pretresa. 

Prema )albenim navodima, nije sporno da su optu)eni krivi+na dela kojim se 
terete po+inili sa direktnim umi&ljajem, te sa stepenom njihove krivi+ne odgo-
vornosti i sa nepobitnim u+e&'em u izvr&enju krivi+nog dela. Prema nalazima 
tu)ila&tva, za krivi+na dela kojima se terete optu)eni Blakaj, Ahmeti i Zena zapre-
'ena je kazna zatvora od &est (6) meseci do pet (5) godina, a za pojedine oblike 
ovog krivi+nog dela i do osam (8) godina. Izre+enim kaznama se ne'e posti'i 
svrha ka)njavanja predvi/ena KZRK. Izre+ene kazne nisu adekvatne krivi+noj 
odgovornosti optu)enih. Istim se ne'e realizovati svrha ka)njavanja u cilju spre-
+avanja drugih lica da vr&e ovakva dela, ali i po+inilaca u ovom predmetu da u 
budu'nosti +ine krivi+na dela, posebno imaju'i u vidu njihov doprinos izvr&enju 
krivi+nih dela za koja su ogla&eni krivim, &to je utvr/eno primenom tajnih mera 
prislu&kivanja i iskazima svedoka. 

Prema nalazima tu)ila&tva, sud je pogre&no utvrdio +injeni+no stanje u odnosu na 
optu)ene koji su presudom oslobo/eni optu)bi: Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, 
Sahit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lushtaku, Dardan Geci, Bashkim Dervis-
holli, Argjent Behramaj, Agim Ukaj, Ismajl Dibrani i Nexhip Shatri. Dokazima 
prilo)enim u toku glavnog pretresa je na jasan na+in utvr/eno da su optu)eni 
svojim protivpravnim radnjama svesno i sa umi&ljajem po+inili krivi+na dela koja 
su im stavljena na teret, za koja ih je sud trebao oglasiti krivim i izre'i kazne efek-
tivnog zatvora kako je to predvi/eno zakonom.

Tu)ila&tvo je )albom predlo)ilo Apelacionom sudu da prihvati )albu tu)ila&tva, 
izmeni o)albenu presudu u pogledu odluke o kazni izre+enoj optu)enima Samiju 
Lushtaku, Ylberu Blakaj, Gëzimu Ahmeti i Xhevdetu Zena, izrekne im stro)ije 
kazne, kao i da optu)ene Emrusha #aqi, Shemsija Hajrizi, Sahita Jashari, Ismeta 
Haxha, Mergima Lushtaku, Dardana Geci, Bashkima Dervisholli, Argjenta Be-
hramaj, Agima Ukaj, Ismajla Dibrani i Nexhipa Shatri oglasi krivim i kazni po 
zakonu. 
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Branilac optu)enog Gëzima Ahmeti, advokat iz Prishtine/Prishtinë Asdren Hox-
ha, )albom od 25. maja 2020. godine osporavao je presudu Osnovnog suda u 
Prishtini/Prishtinë od 7. maja 2020. godine, zbog bitnih povreda odredaba kri-
vi+nog postupka, pogre&no i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja, povrede 
krivi+nog zakona, kao i odluke o kazni. Predlo)io je da Apelacioni sud usvoji 
)albu optu)enog kao osnovanu, ukine prvostepenu presudu i optu)enog oslobodi 
optu)bi ili da eventualno predmet vrati na ponovno su/enje. Prema )albenim 
navodima, presuda je kontradiktorna, te ne sadr)i ni minimalno obrazlo)enje u 
pogledu dokaza i +injenica na osnovu kojih je doneta. Na osnovu presude se ne 
mo)e shvatiti za koje je protivpravne radnje njegov klijent ogla&en krivim.

Braniteljka optu)enog Xhevdeta Zena, advokatica iz Prishtine/Prishtinë Drita 
Hoxha, )albom od 25. maja 2020. godine osporavala je prvostepenu presudu od 
7. maja 2020. godine, zbog bitnih povreda odredaba krivi+nog postupka, pogre&-
no i nepotpuno utvr/enog +injeni+nog stanja, povrede krivi+nog zakona, kao 
i odluke o kazni, sa predlogom da Apelacioni sud usvoji )albu optu)enog kao 
osnovanu, ukine prevostepenu presudu i optu)enog Zena oslobodi optu)bi ili da 
eventualno predmet vrati na ponovno su/enje. Prema )albenim navodima, pre-
suda je zasnovana na neprihvatljivim dokazima, kojima odbrana ni u jednoj fazi 
krivi+nog postupka nije imala mogu'nost da prigovara ili da ih osporava. 

Branilac optu)enog Ylbera Blakaj, advokat iz Prishtine/Prishtinë Ragip Zeneli, )al-
bom od 11. maja 2020. godine prvostepenu presudu je osporavao zbog bitnih povre-
da odredaba krivi+nog postupka, povreda krivi+nog zakona, te pogre&no i nepotpu-
no utvr/enog +injeni+nog stanja. On je )albom predlo)io drugostepenom sudu da 
ukine prvostepenu presudu i predmet vrati prvostepenom sudu na ponovno su/enje 
ili da presudu izmeni i optu)enog Blakaja oslobodi optu)bi u pravcu krivi+nog dela 
preciziranog optu)nicom STRK od 17. novembra 2016. godine. Dokazi na kojima je 
presuda zasnovana nisu pribavljeni na zakonom predvi/en na+in. Optu)eni su se u 
obavljanju svojih obaveza pridr)avali zakonom predvi/ene procedure.

Branilac optu)enog Samija Lushtaku, advokat iz Prishtine/Prishtinë Artan Qer-
kini, o)albenu presudu je osporavao zbog bitnih povreda odredaba krivi+nog za-
kona. Predlo)io je Apelacionom sudu da prihvati )albu optu)enog Lushtakua, 
te da ga oslobodi optu)bi ili mu ubla)i nov+anu kaznu. Presuda je zasnovana na 
dokazima kojima odbrana nije imala mogu'nosti da prigovara. Njegov klijent je 
ogla&en krivim na osnovu jednog dokaza koji optu)eni i njegova odbrana nisu 
imali mogu'nost da ospore. Tajne mere, mere prislu&kivanja nisu dozvoljene u 
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istragama za krivi+na dela za koja je predvi/ena minimalna kazna zatvora od pet 
(5) godina. 

Branilac optu)enog Ismeta Haxha, advokat Mahmut Halimi iz Mitrovice/Mitrovi-
cë, odgovorom na )albu tu)ioca od 8. juna 2020. godine, predlo)io je Apelacionom 
sudu da odbije )albu Kancelarije STRK kao neosnovanu i potvrdi o)albenu pre-
sudu. 0alba tu)ila&tva ne sadr)i dokaze kojima mo)e da se potvrdi odgovornost 
njegovog klijenta, kao ni drugih optu)enih.

Predlog Apelacionog tu(ila"tva
Podneskom od 4. juna 2020. godine, Apelaciono tu)ila&tvo je predlo)ilo Apelacio-
nom sudu da prihvati )albu Kancelarije STRK podnetu protiv presude Odeljenja za 
te&ka krivi+na dela Osnovnog suda u Prishtini/Prishtinë od 7. maja 2020. godine, 
izmeni navedenu prvostepenu presudu i optu)enima Samiju Lushtaku, Ylberu Bla-
kaj, Gëzimu Ahmeti i Xhevdetu Zena izrekne stro)ije kazne, odnosno kazne efek-
tivnog zatvora. Tu)ila&tvo je tako/e sudu predlo)ilo da optu)ene Emrusha #aqi, 
Shemsija Hajrizi, Sahita Jashari, Ismeta Haxha, Mergima Lushtaku, Dardana Geci, 
Bashkima Dervisholli, Argjenta Behramaj, Agima Ukaj, Ismajla Dibrani i Nexhipa 
Shatri oglasi krivim i kazni po zakonu. Na kraju je zatra)eno da )albe branilaca 
optu)enih, advokata Artana Qerkini, Ragipa Zeneli, Drita Hoxha i Asdrena Hoxha 
odbije kao neosnovane. 

Postupak pred Apelacionim sudom
Postupaju'i po )albama stranaka u postupku, Apelacioni sud je odr)ao sednicu )al-
benog ve'a kojoj su prisustvovali apelacioni tu)ilac Xhevdet Bislimi, optu)eni Ylber 
Blakaj i njegov branilac, advokat Ragipa Zeneli, optu)eni Gëzim Ahmeti i njegov 
branilac, advokat Gani Hoxha, optu)eni Xhevdet Zena i njegova braniteljka advoka-
tica Drita Hoxha, optu)eni Sami Lushtaki i njegov branilac, advokat Artan Qerkini, 
optu)eni Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sahit Jashari i njegov branilac advokat Ta-
hir Rrecaj, optu)eni Ismet Haxha i njegov branilac advokat Agim Lushta, optu)eni 
Argjent Brahimaj i njegov branilac advokat Xhavit Krasniqi, kao i optu)eni Agim 
Ukaj. Ostali optu)eni, iako uredno pozvani, nisu pristupili sednici )albenog ve'a. 

Apelacioni sud je prilikom odlu+ivanja detaljno razmotrio o)albenu presudu, )al-
bene navode, odgovore na )albu, kao i spise predmeta. Nakon ocene istih, na&ao 
je da je )alba Kancelarije STRK delimi+no osnovana, da su )albe branilaca neo-
snovane i po slu)benoj du)nosti na&ao je da se o)albena presuda treba delimi+no 
izmeniti, ali i delimi+no ukinuti.
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Presuda Apelacionog suda
Apelacioni sud je presudom na&ao da prvostepena presuda ne sadr)i bitne povre-
de odredbi krivi+nog postupka koje bi uticale na njeno ukidanje u vezi sa ta+kama 
optu)nice VII, VIII, IX i X u odnosu na osu/uju'i deo, kao i u vezi sa ta+kama 
optu)nice III, IV, V, VI, XII i XIII u osloba/aju'em delu. U odnosu na pomenute 
ta+ke optu)nice, presuda je jasna i ne sadr)i kontradiktornosti izme/u obrazlo-
)enja i dispozitiva optu)nice. Presuda je sa+injena u skladu sa +lanom 370 ZKPK. 
Obrazlo)enje presude nije u suprotnosti sa spisima predmeta i dokazima izvede-
nim pred sudom.

U odnosu na osloba/aju'i deo presude po ta+kama I, II, XIV i XV, Apelacioni sud 
je konstatovao bitne povrede odredaba krivi+nog postupka, &to je uslovilo ukida-
nje presude koja se odnosi na taj deo. O)albena presuda u odnosu na navedene 
ta+ke optu)nice ne sadr)i bilo kakvo obrazlo)enje – ne navodi jasno i potpuno 
koje su +injenice utvr/ene, a koje nisu. 

Apelacioni sud, u delu presude koji se odnosi na optu)ene Ylbera Blakaj, Gëzima 
Ahmeti i Xhevdeta Zena (ta+ke VII i VIII optu)nice za produ)eno krivi+no delo 
osloba"anje lica li&enog slobode), na&ao je da je prvostepeni sud dovoljno razjasnio 
na osnovu kojih dokaza je doneo svoju odluku. Sud je pravilno ocenio iskaz sve-
doka policajaca Misije EULEX-a, kao i materijalne dokaze pribavljene na osnovu 
prislu&kivanja telefonskih razgovora, koji su potvrdili svedo+enja ovih i drugih sve-
doka. Policija EULEX-a je pratila kretanje optu)enog Samija Lushtaku sa +uvarima 
koji su bili anga)ovani u njegovom transportu od pritvorskog centra Dubrava do 
UKBC u Pri&tini/Prishtinë kriti+nih dana. Prvostepeni sud je pravilno ocenio da u 
njihovim radnjama ima elemenata krivi+nog dela kojima se terete. 

U pogledu izre+ene kazne optu)enima Blakaju, Ahmetiju i Zeni [nov+ane kazne 
u iznosu od hiljadu (1.000) evra], Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud 
pogre&no primenio odredbe krivi+nog zakonika u pogledu odmaravanja kazne, 
imaju'i u vidu da je minimalna kazna zatvora za krivi+no delo za koje su optu)eni 
ogla&eni krivim &est (6) meseci, a maksimalna kazna do pet (5) godina. Prema 
+lanu 76, stav 1, ta+ka 1.7 KZRK, u slu+aju ubla)avanja kazne, nov+ana kazna se 
mo)e izre'i samo u slu+aju kada nije predvi/ena minimalna kazna zatvora. Pre-
ma nalazima Apelacionog suda, nov+ana kazna u konkretnom slu+aju nije dozvo-
ljena. Iz navedenih razloga, prema nalazima Apelacionog suda, )albeni navodi 
optu)enih i njihovih branilaca su neosnovani.
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Apelacioni sud je prilikom razmatranja )albenih navoda odbrane optu)enog 
Lushtakua, kao i spisa predmeta koji se odnose na optu)be kojima se on tereti, 
na&ao da optu)eni Lushtaku nije ogla&en krivim samo na osnovu jednog dokaza 
– pro+itane izjave svedoka Raatikainena, kojoj optu)eni i njegova odbrana nisu 
mogli da prigovaraju. Izjava ovog svedoka je povezana sa mnogim materijalnim 
dokazima, policijskim izve&tajima i rezultatima prislu&kivanja. Svedok Raatikai-
nen nije saslu&an u toku glavnog pretresa, jer je njegovo svedo+enje bilo ote)ano. 
Tako/e je neosnovana tvrdnja odbrane da mere prislu&kivanja nisu dozvoljene 
u istragama krivi+nih dela za koja je zapre'ena kazna zatvora do pet (5) godina. 
U konkretnom predmetu, istraga je vo/ena u pravcu vi&e krivi+nih dela, me/u 
kojima i krivi+nog dela u#estvovanje u organizovanoj kriminalnoj grupi, za koje je 
predvi/ena minimalna kazna od deset (10) godina.

U pogledu izre+ene nov+ane kazne optu)enom Lushtakuu, Apelacioni sud je na-
&ao da je za krivi+no delo kojim se on tereti (bekstvo lica li&enog slobode) zapre'e-
na maksimalna kazna do tri (3) godine, a da se za to delo mo)e izre'i i nov+ana 
kazna, ubla)avanjem maksimalne kazne. Za ovo krivi+no delo nije predvi/ena 
minimalna kazna. Apelacioni sud nalazi da 'e se u ovom slu+aju i izre+enom 
kaznom od dvanaest (12) hiljada eura posti'i svrha ka)njavanja. Prema nalazima 
suda koji je odlu+ivao po )albi, )albeni navodi Kancelarije STRK sa predlogom za 
izricanje kazne efektivnog zatvora su neosnovani.

Apelacioni sud je u pogledu osloba/anja optu)enih Samija Lushtaku, Sahita Jas-
hari i Ismeta Haxha (ta+ka IV optu)nice) na&ao da je u konkretnom slu+aju na-
stupila apsolutna zastarelost krivi+nog gonjenja. Krivi+no delo za koje se optu)eni 
terete po+injeno je u periodu od 20. do 22. maja 2014. godine. Krivi+nim zako-
nikom za krivi+no delo bekstvo lica li&enog slobode predvi/ena je kazna zatvora u 
trajanju do tri (3) godine. Prema +lanu 107 KZRK, krivi+no gonjenje je zabranje-
no u slu+aju isteka dvostrukog vremena od predvi/enog za zastarelost krivi+nog 
gonjenja. Zastarelost je u konkretnom slu+aju nastupila 22. maja 2020. godine. 

Drugostepeni sud je presudom analizirao i potvrdio osloba/aju'e delove presude 
u odnosu na optu)ene Shemsija Hajrizi (ta+ka III optu)nice), Mergima Lushtaku, 
Dardana Geci (ta+ka V optu)nice), Bashkima Dervisholli, Argjenta Behramaj (ta+-
ka VI optu)nice), Agima Ukaj (ta+ka XII optu)nice) i Ismaila Dibrani (ta+ka XIII 
optu)nice). Prihva'eni su razlozi zbog kojih ih je prvostepeni sud oslobodio. Dru-
gostepeni sud je )albene navode Kancelarije STRK, kojim je tu)ila&tvo osporavalo 
osloba/aju'i deo prvostepene presude u odnosu na ove optu)ene, ocenio suvi&e 
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uop&tenim. Tu)ila&tvo je )albom tvrdilo da je prvostepeni sud pogre&no oslobodio 
optu)ene, iako su u toku prvostepenog postupka izvedeni dokazi koji potvr/uju da 
su optu)eni po+inili krivi+na dela koja su im stavljena na teret. Tu)ila&tvo u )albi 
nije navelo konkretne dokaze kojima bi potvrdilo svoje navode da u radnjama ovih 
optu)enih ima elemenata krivi+nih dela koja su im optu)nicom stavljena na teret. 
Stoga je sud tvrdnje tu)ila&tva iznete u )albi ocenio neosnovanim.

Povodom ukidanja presude u odnosu na optu)enog Emrusha #aqi (ta+ke I i II 
optu)nice), drugostepeni sud je na&ao da prvostepeni sud +injeni+no stanje nije 
opisao na zakonom predvi/en na+in. Prvostepenom presudom nisu analizirane 
radnje optu)enog opisane u optu)nici. Prvostepeni sud je konstatovao da u radnja-
ma optu)enog nije utvr/ena namera za vr&enje krivi+nih dela kojim se tereti, bez 
ocene predstavljenih dokaza i adekvatnih razloga kako bi potvrdio koje +injenice 
smatra dokazanim, a koje ne. Iz navedenih razloga Apelacioni sud nije mogao da 
utvrdi pravilno +injeni+no stanje, odnosno da presudu izmeni. 

U vezi sa optu)bama na teret Nexhipa Shatri (ta+ke XIV i XV optu)nice) da je 
la)no prikazivao zdravstveno stanje pritvorenika kako bi oni imali privilegovani 
status, +ime je zloupotrebio slu)beni polo)aj i ovla&'enja koja je imao, kao i da je 
falsi"kovanjem dokumenata omogu'io bekstvo licima li&enim slobode, Apelaci-
oni sud je ocenio da prvostepeni sud nije naveo okolnosti ili razloge zbog kojih 
je doneo osloba/aju'u presudu u odnosu na ovog optu)enog. Apelacioni sud nije 
bio u mogu'nosti da prvostepenu presudu u delu koji se odnosi na optu)enog 
Shatrija izmeni, na osnovu dokaza izvedenih u toku pretresa. 

U odnosu na navedene +etiri (4) ta+ke optu)nice kojima se terete optu)eni #aqi 
i Shatri, Apelacioni sud je predmet vratio na ponovno su/enje. Prvostepeni sud, 
u odnosu na ukinuti deo presude, u toku ponovnog su/enja treba da elimini&e sve 
propuste, da izvede sve dokaze koji se odnose na pomenute +etiri ta+ke optu)ni-
ce, obavi njihovu ocenu u skladu sa +lanom 370, stavovi 6 i 7 KZRK, i na osnovu 
rezultata ocena donese zakonite i pravi+ne zaklju+ke zasnovane na izvedenim do-
kazima.

Nalazi FHPK
1. FHPK je redovno pratio prvostepeni krivi+ni postupak u predmetu Tu'ilac 
protiv Emrusha (aqi i drugih, koji se odvijao pred pretresnim ve'em kojim je 
predsedavao sada pokojni sudija Shasivar Hoti. U izve&tajnom periodu pretres je 
otvoren po optu)nici Kancelarije STRK od 17. novembra 2016. godine, a okon+an 
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je objavljivanjem presude 14. aprila 2020. godine. Glavni pretres u ovom pred-
metu pratile su povrede krivi+nog postupka u svim fazama glavnog pretresa[148]. 

Postupak ocene optu)nice otvoren je suprotno zakonskm propisima koji pred-
vi/aju da se sednica prvog saslu&anja otvori u roku od mesec dana od dostavlja-
nja optu)nice sudu. Optu)nica je dostavljena sudu 17. novembra 2016. godine, a 
postupak za ocenu optu)nice po+eo je 25. septembra 2017. godine. Dakle, sud je 
prekr&io zakonski rok za vi&e od deset (10) meseci.

Sam postupak ocene optu)nice trajao je du)e od &est (6) meseci, dok je glavni 
pretres otvoren nakon vi&e od godinu dana od odluke Apleacionog suda da po-
tvrdi odluku o odbijanju zahteva za odbacivanje optu)nice i prigovora na dokaze. 

Nesporna je +injenica da je optu)nica podignuta protiv velikog broja optu)enih 
(24), kao i da se radi o veoma kompleksnom predmetu u kojem je bilo te&ko obez-
bediti redovno prisustvo stranaka u postupku. Me/utim, to ne mo)e poslu)iti 
kao opravdanje za sud da ne preduzima sve zakonom predvi/ene radnje i mere 
za obezbe/ivanje prisustva stranaka u postupku pred sudom, a u cilju uspe&nog i 
celishodnog odvijanja glavnog pretresa. 

2. U toku glavnog pretresa bilo je i drugih povreda krivi+nog postupka, &to potvr-
/uje ocenu FHPK da pretresno ve'e nije odgovorilo postavljenom zadatku, iako 
se radi o ve'u u +ijem su sastavu bile sudije sa dugogodi&njim iskustvom. 

Na primer, postupak je u odnosu na pojedine optu)ene (u slu+ajevima njihovog 
nepristupanja sudu) odlukama pretresnog ve'a odvajan od postupka prema osta-
lim optu)enima, da bi na narednim sednicama, a nakon njihovog pristupanja 
sudu, postupak u odnosu na ove optu)ene bio ponovo pripajan postupku koji 
je bio u toku. To je dovelo do toga da pojedini optu)eni nisu prisustvovali odre-
/enim delovima glavnog pretresa, odnosno procesnim radnjama ili izvo/enju 
pojedinih dokaza koje se desilo u njihovom odsustvu. Na ove i druge propuste 
pretresnog ve'a u toku pretresa odbrana nije reagovala – sra+unato ili ne, te&ko 
je oceniti, ali ovi propusti mogu poslu)iti kao osnov za eventualno osporavanje 
presude pred drugostepenim sudom.

[148]  Propuste pretresnog ve'a u organizovanju glavnog pretresa FHPK je detaljno elaborirao 
u ranijim godi&njim izve&tajima koji se mogu na'i na slu)benoj internet stranici FHPK: 
www.hlc-kosovo.org 
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3. U toku izve&tajne godine nije otvoren glavni pretres u odnosu na optu)ene u 
odnosu na koje je sud doneo re&enje o odvajanju postupka po ta+kama XVI, XVII 
i XVIII optu)nice od 17. novembra 2016. godine. Ovo odvajanje postupka odno-
silo se na optu)ene Samija Lushtaku, Ismeta Haxha, Rrustema Rukolli, Rexhepa 
Xhota, Fatmira Mjaku, Skendera Tahiri, Sheremeta Jashari i Bajrama Dibrani. 
Oni se optu)nicom terete za izvr&enje krivi+nog dela ometanje dokazivanja ili 
zvani#nog postupka, ometanje dokazivanja ili zvani#nog postupka i zastra&ivanje 
za vreme krivi#nog postupka, kao i u#e&!e u ili organizovanje organizovane krimi-
nalne grupe[149]. Zbog dosada&nje nea)urnosti suda, FHPK ne isklju+uje mogu'-
nost da i u ovom predmetu nastupi zastarelost krivi+nog gonjenja (optu)nica je 
podignuta 17. novembra 2016. godine), iako su za krivi+na dela kojima se optu-
)eni ovim optu)bama terete predvi/ene du)e vremenske kazne. 
 
4. Prema zapa)anjima, kao i nakon analize presude Apelacionog suda, FHPK na-
lazi da se postupak pred Specijalnim ve'em ovog suda odvijao u skladu sa za-
konskim odredbama. Pretresno ve'e je detaljno i argumentovano, pozivaju'i se 
na zakonske odredbe, obrazlo)ilo svoju odluku. Tako/e, izneti su razlozi za&to 
nisu prihva'eni pojedini )albeni navodi tu)ila&tva (nisu bili jasni, konkretni, niti 
podr)ani dokazima i argumentima), kao i )albeni navodi optu)enih i njihovih 
branilaca.

Jedina zamerka koja se mo)e izneti na ra+un Apelacionog suda odnosi se na vi-
sinu i vrstu sankcije izre+ene optu)enima Ylberu Blakaj, Gëzimu Ahmeti i Xhev-
detu Zena [kazna zatvora u trajanju od &est (6) meseci, koja se ne'e izvr&iti ako 
optu)eni u roku od jedne (1) godine ne po+ine novo krivi+no delo]. Optu)eni su 
ogla&eni krivim za produ)eno krivi+no delo nezakonito pu&tanje lica li&enog slo-
bode, po dvema ta+kama za koje KZRK predvi/a kaznu zatvora u trajanju od &est 
(6) meseci do pet (5) godina. 

Prema nalazima FHPK, izre+ena kazna trojici optu)enih u navedenom trajanju i 
uslovima neadekvatna je te)ini krivi+nog dela. Njome se ne mo)e posti'i preven-
tivna svrha sudskog ka)njavanja (da ka)njeni po+inioci ubudu'e ne ponavljaju to 
delo). Presuda te&ko da 'e preventivno uticati i na druge potencijalne po+inioce 
iz redova +uvara korektivnih centara. 

[149]  Prema optu)nici, ometanje i zastra&ivanje odnose se na predmet poznat kao Drenica, u 
kojem se prvostepeni postupak pred Osnovnim sudom u Mitrovici/Mitrovicë odvijao u 
toku 2014. i 2015. godine. Jedan deo ovog predmeta jo& uvek nije okon+an. 
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2.2.2. Predmet: Tu!ilac protiv Ivana Todosijevi#a

Pretresno ve'e Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë (kojim 
je predsedavao sudija Musa Konxheli[150]), u predmetu Tu'ilac protiv Ivana Todo-
sijevi!a, 5. decembra 2019. godine objavilo je presudu kojom je okrivljeni Todosi-
jevi' ogla&en krivim za izvr&enje krivi+nog dela podsticanje na nacionalnu, rasnu, 
versku mr'nju, nemir i netoleranciju[151], za koje mu je izre+ena kazna efektivnog 
zatvora u trajanju od dve (2) godine. 

Presuda je objavljena nakon glavnog pretresa otvorenog po optu)nici Kancelarije 
STRK od 28. juna 2019. godine (KTS/PPS. br/nr. 26/2019). 
 
Tok krivi%nog postupka[152]

Krivi+ni postupak protiv okrivljenog Todosijevi'a[153], biv&eg ministra Ministar-
stva lokalne samouprave pri Vladi Kosova, pokrenut je re&enjem o otvaranju 
istrage Kancelarija STRK od 23. maja 2019. godine u pravcu krivi+nog dela pod-
sticanje na nacionalnu, rasnu, versku mr'nju, nemir i netoleranciju. 

Istraga je otvorena nakon istra)nih radnji obavljenih od strane Direkcije za istra)i-
vanje te&kih zlo+ina (DITZ) pri Kosovskoj policiji (KP), a povodom govora okrivlje-
nog Todosijevi'a koji je on odr)ao na skupu gra/ana okupljenih u Zve+anu/Zveçan 
24. marta 2019. godine, povodom obele)avanja dvadesetogodi&njice po+etka NATO 
bombardovanja. Prema navodima tu)ila&tva, on je tom prilikom, pored ostalog, re-
kao da je masakr u Ra+ku/Raçak izmi&ljotina, a kosovske Albance okarakterisao kao 
teroriste i ubice, koji su za vreme oru)anog sukoba na Kosovu po+inili najvi&e zlo+ina. 

[150]  *lanovi pretresnog ve'a, sudije Specijalnog odeljenja Valbona Musliu Selimaj i Valon 
Kurtaj.

[151]  Prema optu)nici, predvi/eno i ka)njivo +lanom 147, stav 2, u vezi sa stavom 1 Krivi+nog 
zakonika Republike Kosovo (KZRK) br. 04/L-082, koji je stupio na snagu 1. januara 2013. 
godine. 

[152]  Krivi+ni postupak (istraga i glavni pretres) protiv okrivljenog Todosijevi'a odvijao se 
u toku 2019. godine i detaljno je predstavljen i analiziran u okviru godi&njeg izve&taja za 
2019. godinu. Prvostepena presuda je pismeno obra/ena, prevedena je na jezik okrivlje-
nog i strankama je dostavljena u toku januara 2020. godine. Okrivljeni i njegov branilac 
su ovu presudu )albom osporavali u zakonom predvi/enom roku. Ovim izve&tajem 'e biti 
predstavljena prvostepena presuda i )alba kojom je ona osporavana. 

[153]  Okrivljeni Todosijevi' je nakon odr)anog govora, u fazi predistra)nog postupka koji je 
protiv njega pokrenut, razre&en du)nosti ministra Mistarstva lokalne samouprave 9. aprila 
2019. godine.
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Nakon okon+anja istrage koja je trajala ne&to du)e od jednog (1) meseca, Kance-
larija STRK je 28. juna 2019. godine protiv okrivljenog podigla optu)nicu. 

Optu(nica 
Okrivljenom Todosijevi'u je optu)nicom stavljeno na teret da je u svojstvu mini-
stra Ministarstva lokalne samouprave zloupotrebio polo)aj i ovla&'enja, te svesno 
podsticao i javno &irio rasnu, versku mr)nju, nemir ili netoleranciju me/u etni+-
kim grupama koje )ive na teritoriji Republike Kosova. 

Okrivljeni se tereti da je: 
- 24. marta 2019. godine, u svojstvu govornika na skupu gra/ana okupljenih u Zve-
+anu/Zveçan (Ulica Kralja Milutina), povodom obele)avanja godi&njice po+etka 
NATO intervencije 1999. godine na Kosovu, kao i u znak se'anja na )rtve NATO 
bombardovanja, rekao: „Razlog agresije na na&u zemlju bila je takozvana huma-
nitarna katastrofa na Kosovu i Metohiji […] Masakr u Ra+ku/Raçak bio je izmi-
&ljotina […] Albanski teroristi su bili oni koji su izmislili sve to i po+inili najve'e 
zlo+ine na Kosovu i Metohiji […] Za sve to do danas niko nije odgovarao […] Oni 
su po+inili zlo+ine pre NATO agresije, ubili su dobre srpske doma'ine i policajce na 
njihovim radnim mestima […] Njihovu krvolo+nost su nastavili i tokom agresije, 
i nakon dolaska takozvanih mirovnih misija na Kosovo i Metohiju.“ Optu)nicom 
je okrivljenom stavljeno na teret krivi+no delo podsticanje na nacionalnu, rasnu, 
versku mr'nju, nemir i netoleranciju. 

Postupak ocene optu(nice
Pred predsednikom pretresnog ve'a Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri-
&tini/Prishtinë (sudija Musa Konxheli), 19. jula 2019. godine odr)ana je sednica 
prvog saslu&anja po optu)nici tu)ila&tva. Sednici su prisustvovale stranke u po-
stupku. Okrivljeni se po optu)nici izjasnio da nije kriv. Njegova odbrana je prigo-
varala teritorijalnoj nadle)nosti Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë, tvrde'i da je krivi+no delo po+injeno na teritoriji za koju je nadle)an 
Osnovni sud u Mitrovici/Mitrovicë. Prigovor je u toku sednice od strane pred-
sednika pretresnog ve'a odbijen uz obrazlo)enje da je, prema Zakonu o sudovi-
ma Kosova[154], Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë nadle)no 
za postupanje po optu)nicama Kancelarije STRK-a. 

[154]  *lan 13, stav 1, ta+ka 1.1. Zakon o sudovima Kosova: https://md.rks-gov.net/desk/inc/
media/C2466B6D-DD08-4921-8AB4-D2558EDCE384.pdf
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Zahtev okrivljenog za odbacivanje optu(nice i prigovor na dokaze kojima je 
podr(ana 
Advokat okrivljenog Neboj&a Vlaji', u ime okrivljenog i u zakonom predvi/enom 
roku od trideset (30) dana, 19. avgusta 2019. godine sudu je dostavio zahtev za 
odbacivanje optu)nice, prigovaraju'i optu)nici i prilo)enim dokazima. 

U pismenom zahtevu advokat Vlaji' je tvrdio da radnje kojima se okrivljeni To-
dosijevi' optu)nicom tereti ne predstavljaju krivi+no delo zbog mnogih formal-
nih i su&tinskih razloga. Radnjama okrivljenog nije ugro)en javni red, niti su one 
izazvale uznemirenje javnosti. Prema njemu, ovakvom optu)nicom je na Kosovo 
vra'en verbalni delikt. Svako ima pravo da ka)e &ta misli, pa makar drugi smatrali 
da je to neta+no. U radnjama okrivljenog nema ni politi+ke odgovornosti. Predlo-
)io je sudu usvajanje zahteva o odbacivanju optu)nice. 

Re"enje Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri"tini/Prishtinë 
Predsednik pretresnog ve'a, sudija Konxheli, re&enjem od 3. septembra 2019. go-
dine odbio je kao neosnovan zahtev branioca okrivljenog za odbacivanje optu)-
nice. Zahtevom nisu izneti razlozi koji bi opravdali odbacivanje optu)nice u ovoj 
fazi krivi+nog postupka. Radi potvr/ivanja navoda stranaka u postupku nu)no je u 
toku glavnog pretresa suo+iti suprotna, kontradiktorna stanovi&ta stranaka i izvesti 
dokaze kojim 'e se utvrditi da li u radnjama okrivljenog ima elemenata krivi+nog 
dela kojim se tereti ili ne. Dokazi prilo)eni uz optu)nicu daju dovoljno osnova za 
otvaranje glavnog pretresa. 
 
'alba okrivljenog na re"enje Specijalnog odeljenja Osnovnog suda
Okrivljeni i njegova odbrana )albom su osporavali re&enje Specijalnog odeljenja po 
zahtevu za odbacivanje optu)nice, zbog pogre&nog i nepotpuno utvr/enog +injeni+-
nog stanja i povrede krivi+nog zakona, jer radnje kojima se okrivljeni tereti nemaju 
obele)je krivi+nog dela. Ono &to se optu)nicom tvrdi, da je okrivljeni kriti+nog dana 
na pomenutom skupu rekao stvari koje su ugrozile javni red – nije izazvano nasilje, 
niti su nastupile te)e posledice. Okrivljeni je svestan da se njegova izjava mo)e razli+i-
to tuma+iti, ali on nije imao nameru da svojim izlaganjem bilo koga uvredi. Zatra)io 
je od drugostepenog suda da detaljno razmotri zahtev odbrane, usvoji ga i donese 
re&enje kojim 'e se odbaciti optu)nica Kancelarije STRK od 28. juna 2019. godine. 

Apelacioni tu)ilac, u predlogu datiranom na 10. oktobar 2019. godine, predlo)io 
je drugostepenom sudu da odbije )albu branioca okrivljenog kao neosnovanu i 
potvrdi re&enje Osnovnog suda osporavano )albom.
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Re"enje Apelacionog suda 
Re&enjem )albenog ve'a Specijalnog odeljenja Apelacionog suda[155] od 17. oktobra 
2019. godine, odbijena je kao neosnovana )alba branioca i potvr/eno je re&enje 
Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë od 3. septembra 2019. 
godine. Prema nalazima ovog ve'a, optu)nica je podr)ana dokazima i prihvatljiva 
je u zakonskom smislu. Dokazi, koji se nalaze u spisima predmeta, potvr/uju osno-
vanu sumnju. Ocena dokaza o postojanju ili nepostojanju krivi+nog dela u radnja-
ma okrivljenog bi'e predmet analize u toku glavnog pretresa pred prvostepenim 
sudom. 

Glavni pretres
Po optu)nici Kancelarije STRK od kraja juna 2019. godine, glavni pretres je otvo-
ren 2. decembra 2019. godine. U toku pretresa, okrivljeni je nakon +itanja op-
tu)nice izjavio: „Doga/aj se odigrao, snimljen je od strane kamera i novinara, to 
ne mogu da osporavam, me/utim kao &to sam ranije rekao, izjavljujem da se ne 
ose'am krivim povodom toga.“ 

Pretres je nastavljen uvodnim izlaganjima stranaka u postupku, izvo/enjem mate-
rijalnih dokaza, poput video-snimka sa skupa odr)anog kriti+nog datuma u Zve+a-
nu/Zveçan, mnogih novinskih tekstova objavljenih povodom kriti+nog doga/aja, 
kao i dokumentacije tu)ila&tva. 

Okrivljeni i njegova odbrana su prigovarali dokazima tu)ila&tva. Okrivljeni je u 
toku postupka odgovarao samo na direktna pitanja svog branioca. On je u nastav-
ku pretresa iskoristio pravo da ne odgovara na pitanja ostalih u+esnika u postup-
ku, odnosno da se brani 'utanjem.

Stranke u postupku su iznele zavr&ne re+i. Tu)ilac je izjavio da su dokazima izve-
denim u toku glavnog pretresa u potpunosti potvr/eni navodi optu)nice. Potvr-
/ena je krivica okrivljenog, kao i njegova krivi+na odgovornost. Predlo)io je sudu 
da okrivljenog oglasi krivim i kazni ga po zakonu. 

Branilac okrivljenog je u svojoj zavr&noj re+i izrazio neslaganje sa navodima 
tu)ioca. U konkretnom slu+aju krivica nije utvr/ena, krivi+no delo ne postoji, 
optu)nica je u suprotnosti sa Krivi+nim zakonikom Kosova, kao i Evropskom 
konvencijom o ljudskim pravima i osnovnim slobodama, koja govori o slobodi 

[155]  Sudija Kreshnik Radonjiqi, predsednik ve'a, sudije Gordana Vla&kovi' i Ferit Osmani, 
+lanovi )albenog ve'a. 
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izra)avanja, a koja je u primeni na Kosovu. Optu)nica je tako/e u suprotnosti sa 
Ustavom Kosova. 

Glavni pretres je bio otvoren za javnost, a odvijao se na albanskom jeziku, uz 
prevod na srpski za okrivljenog i njegovog branioca. 

Prvostepena presuda 

Presuda, kojom je okrivljeni ogla&en krivim za izvr&enje krivi+nog dela koje mu 
je optu)nicom stavljeno na teret i ka)njen kaznom zatvora u trajanju od dve (2) 
godine, objavljena je 5. decembra 2019. godine, a strankama u postupku dostav-
ljena je u toku januara 2020. godine. 

Pretresno ve'e, na osnovu izvedenih dokaza, utvrdilo je da je tu)ila&tvo optu)ni-
cu potkrepilo konkretnim dokazima; da je uspelo da razgrani+i dokle je dozvolje-
no slobodno izra)avanje i kada sloboda izra)avanja prelazi u krivi+no delo; kao i 
da je razgrani+ilo politi+ku i krivi+nu odgovornost. 

Prema nalazima suda prezentiranim presudom: neodr)iva je pretenzija odbrane 
da na osnovu izvedenih dokaza nije potvr/ena krivica okrivljenog i da je optu)ni-
ca u suprotnosti sa odredbama Evropske konvencije o ljudskim pravima (EKLJP) 
i njenim +lanom 10, koji predvi/a da je sloboda izra)avanja dozvoljena ali da nije 
neograni+ena. 

Prema presudi, sud je nakon dokaza izvedenih u toku glavnog pretresa, posebno 
nakon analize videa sudu prezentiranog na CD-u, utvrdio da je okrivljeni svojim 
nastupom na skupu gra/ana 24. marta 2019. godine zloupotrebio slu)benu du)-
nost ministra pri Ministarstvu lokalne samouprave, te da se njegov nastup ne mo)e 
posmatrati i tretirati samo kao politi+ka, ve' i krivi+na odgovornost. Sud je svoje 
stavove podr)ao citiraju'i praksu Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu[156]. 
Prema nalazima suda, optu)nicom nisu povre/ena prava slobode izra)avanja koja 
su regulisana +lanom 10 EKLJP. 

Sud je osporio tvrdnje odbrane da bi okrivljeni, da je na skupu govorio u svojstvu 
ministra, u)ivao za&titu na osnovu imuniteta koji je imao kao +lan Vlade Kosova, 
obja&njavaju'i da +lanove Vlade &titi funkcionalni imunitet za radnje preduzete 
unutar njihovih nadle)nosti, ali ih isti ne &titi od krivi+nog gonjenja za postupke 

[156] Abedin Smaji! protiv Bosne i Hercegovine, Aplikacija nr. 48657/16 http://www.mhrr.gov.
ba/PDF/UredPDF/default.aspx?id=8222&langTag=bs-BA  
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i radnje preduzete van njihovog delovanja i odgovornosti. Na+in na koji se okriv-
ljeni, biv&i ministar, kriti+nog dana obratio okupljenim gra/anima, uvredljiv je 
za +itav narod i kao takav mo)e izazvati mr)nju, razdor i netoleranciju izme/u 
etni+kih grupa na Kosovu. 

Prema presudi, radnje okrivljenog prevazilaze slobodu izra)avanja predvi/enu +la-
nom 10 EKLJP i u njima su prisutni i objektivni i subjektivni elementi krivi+nog 
dela kojim se tereti. Zakonodavac ne precizira neophodnost da se radnjama iza-
zovu posledice, poput nemira. Okrivljeni je, koriste'i svoj polo)aj ministra, svesno 
podsticao i javno &irio mr)nju i netoleranciju, iako je Kosovo pro&lo kroz oru)ani 
sukob koji je rezutirao )rtvama, masakrima, ratnim zlo+inima, dakle predstavlja 
jedan kompleksan ambijent. Radnje okrivljenog mo)da ne bi imale isti efekat u 
dru&tvima koje nisu pro&la kroz okolnosti kroz koje je Kosovo pro&lo. Negiranje 
masakra u Ra+ku/Raqak, kao i deo izjave kojim se etiketira ceo jedan narod, prema 
sudu, ugro)avaju se prava drugih. Iz tih razloga, postupci okrivljenog ne u)ivaju 
za&titu ne samo doma'eg zakonodavstva, nego i odredaba EKLJP.

Povodom odluke o kazni zatvora u trajanju od dve (2) godine, sud je prema presudi 
vodio ra+una o olak&avaju'im okolnostima, odnosno imao je u vidu da je okrivlje-
ni prvi put do&ao u sukob sa zakonom, da se korektno pona&ao u toku odvijanja 
krivi+nog postupka, te da svojom izjavom nikoga nije )eleo da uvredi (&to je okriv-
ljeni isticao u svim svojim izjavama i u svim fazama postupka, odnosno policiji, 
tu)ila&tvu i pred pretresnim ve'em). Sud je, kao ote)avaju'u okolnost, imao u vidu 
te)inu krivi+nog dela po+injenog svesno i direktnom voljom. Prema nalazima suda, 
izre+ena kazna je proporcionalna te)ini po+injenog krivi+nog dela, istom 'e se po-
sti'i svrha ka)njavanja i ima'e preventivnu ulogu da druge eventualne po+inioce 
odvrati da ubudu'e +ine ovakva krivi+na dela. 

'alba okrivljenog na prvostepenu presudu
Branilac okrivljenog je u zakonski predvi/enom roku putem )albe osporio presudu 
Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë od 5. decembra 2019. godi-
ne zbog pogre&no utvr/enog +injeni+nog stanja, povrede odredbi Zakonika o krivi+-
nom postupku, povrede Krivi+nog zakona, povrede +lana 10 EKLJP i odluke o kazni. 

Branilac je tra)io da, shodno +lanu 390, stav 1 ZKP, sa okrivljenim prisustvuje sed-
nici )albenog ve'a Apelacionog suda, kao i da se shodno Briselskom dogovoru dru-
gostepeni ()albeni) postupak vodi pred odeljenjem Apelacionog suda u Mitrovici/
Mitrovicë. 
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Prema )albenim navodima, postoje krajnje nepodudarnosti izme/u navoda opu)-
nice i izreke presude u vezi sa onim &to je okrivljeni navodno kriti+nog dana rekao, 
a &to je zabele)eno na video-snimku, koji je u obliku CD zapisa deo spisa predmeta. 
0alba tvrdi da se upore/ivanjem dispozitiva optu)nice i izreke presude sa onim 
&to se nalazi na CD-u mo)e utvrditi da okrivljeni nije rekao ono &to je navedeno u 
presudi, a za &ta je ka)njen. U tekstu presude je vi&e puta upotrebljen termin „krvo-
lo+nost“, koja se ne nalazi na video zapisu. Ovakva nesaglasnost je dovoljan razlog 
za ukidanje presude. Branilac okrivljenog je predlo)io )albenom ve'u da u toku 
)albenog postupka pogleda snimak. Odbrana je, tako/e, u )albi potencirala i na 
drugim razlikama izme/u video-snimka i navoda presude, o kojima je drugostepe-
ni sud du)an da vodi ra+una jer je pogre&no utvr/eno +injeni+no stanje dovelo i do 
bitne povrede Zakonika o krivi+nom postupku. 

Tvrde'i da postoje i povrede +lana 10 EKLJP, branilac je )albom prvostepenu pre-
sudu detaljno elaborirao u cilju predstavljanja slobode izra)avanja kao klju+nog 
ljudskog prava u demokratskom dru&tvu. On je ovom prilikom citirao mnoge 
odredbe EKLJP, navode'i da se, prema +lanu 22 Ustava Kosova, EKLJP direktno 
primenjuje na Kosovu, ima ja+u pravnu snagu u odnosu na doma'e pravo, a u 
slu+aju kon!ikta EKLJP ima prednost nad doma'im zakonima.

Prema )albenim navodima, u radnjama okrivljenog Todosijevi'a nema povreda 
odredbe +lana 10 EKLJP, +ak ni prema naj&irem tuma+enju za&tite ugleda i prava 
drugih. Obra'anje okrivljenog okupljenim gra/anima kriti+nog dana nije izazva-
lo nikakve posledice. Osu/uju'a presuda izre+ena okrivljenom predstavlja direk-
tno me&anje u njegovo pravo na slobodu izra)avanja. Sud nije naveo ni jedan ra-
zlog zbog kojeg smatra da je ograni+enje govora bilo opravdano u ovom slu+aju. 
Sud presudom ne navodi ni jedan razlog koji ide u prilog odluci da okrivljenog 
oglasi krivim, ignori&u'i okolnosti koje ne idu u prilog presude suda.

Branilac je )albom osporio i upore/ivanje slu+aja o kojem je odlu+ivao Evropski 
sud za ljudska prava sa slu+ajem okrivljenog, kako bi osna)io presudu. Prema 
odbrani, ovi slu+ajevi nemaju nikakve sli+nosti. Sud presudom citira samo delove 
presuda Evropskog suda koji idu u prilog njegove odluke. Branilac ne spori za-
&titu prava drugih, tj. prava Albanaca i osetljivost koju albanska zajednica pridaje 
doga/aju o kojem je govorio Todosijevi', ali on je govorio o istorijskom doga/aju 
koji se dogodio u pro&losti, tako da nije izazvao i nije imao nameru da izazove 
netoleranciju – niti je pozivao na nasilje, niti ga je izazvao. 
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Prema )albenim navodima, Todosijevi' svojom izjavom nije po+inio krivi+no delo 
za koje se tereti. Njegov govor pred gra/anima nije izazvao bilo kakvu posledicu, 
nije ugro)en javni red i mir, nije bilo protesta, demonstracija, blokada, politi+kih 
skupova, ni&ta se bitno nije desilo. Okrivljeni nije zloupotrebio polo)aj ili ovla&'e-
nja. U njegovim radnjama nema krivi+ne odgovornosti. Javni tu)lac nije obrazlo)io 
svoje tvrdnje da se okrivljeni obratio gra/anima u svojstvu ministra lokalne samo-
uprave i da je ovim zloupotrebio svoj polo)aj, iako je u tom periodu bio ministar. 
On kriti+nog dana, na skupu gra/ana koji su u toku oru)anog sukoba na Kosovu 
izgubili svoje najmilije, nije nastupio u tom svojstvu jer je govorio kao +lan Srpske 
liste, odnosno kao lokalni srpski politi+ar. Neke radnje mogu biti krivi+no dozvolje-
ne, ali sa stanovi&ta ve'ine ili manjine moralno nedozvoljene. Okrivljeni je svestan 
da njegova izjava mo)e imati razli+ita tuma+enja. On ne mo)e priznati da je imao 
nameru da nekoga uvredi kada to nije istina i ponudio je iskreno izvinjenje. 

Branilac je, povodom odluke o kazni, )albom naveo da se o istoj ne mo)e disku-
tovati jer se ni jedna kazna ne mo)e izre'i za radnje koje ne predstavljaju krivi+no 
delo. Svaka kazna je u takvom slu+aju nezakonita. *ak i kada bi bilo ikakve kri-
vice, da li se sud zapitao &ta bi bila srazmerna kazna prema te)ini krivi+nog dela, 
kazna proporcionalna krivici okrivljenog? Prema braniocu, ova presuda 'e biti 
upam'ena kao sramotna, namerena da se kazni jedan +ovek i da se svi drugi, ceo 
jedan narod zapla&i i spre+i da iznese mi&ljenje samo zbog toga &to se ono nekome 
ne svi/a ili takvo mi&ljenje ne )eli da +uje. 

Na kraju, branilac je istakao da je )alba osnovana i da prvostepena presuda ne 
mo)e opstati. Predlo)io je da Apelacioni sud u Mitrovici/Mitrovicë uva)i ovu 
)albu kao osnovanu, presudu Specijalnog odeljenja Osnovnog suda u Pri&tini/
Prishtinë od 5. decembra 2019. godine ili preina+i i okrivljenom izrekne osloba-
/aju'u presudu, sa obrazlo)enjem da radnja kojom se okrivljeni tereti nije kri-
vi+no delo, ve' spada u slobodu govora koju &titi +lan 10 EKLJP, ili da navedenu 
presudu ukine zbog nepravilno utvr/enog +injeni+nog stanja, &to je dovelo do 
bitne povrede odredbi krivi+nog postupka. 

Nalazi FHPK
Prvostepena presuda u predmetu Tu'ilac protiv Ivana Todosijevi!a uru+ena je 
strankama po+ekom izve&tajne godine. U toku te godine nije bilo drugih odluka 
nadle)nih sudova u ovom predmetu, iako je odbrana okrivljenog )albom osporila 
presudu. Prema saznanjima FHPK, Apelacioni sud do kraja 2020. godine nije 
odlu+ivao po ovoj )albi. 
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Analizom prvostepene presude, FHPK nalazi da se na osnovu izvedenih dokaza 
mo)e konstatovati da je sud pravilno razgrani+io pravnu od politi+ke odgovornosti 
okrivljenog, kao i da je osnovan nalaz suda da je okrivljeni svojim nastupom preko-
ra+io pravo slobode izra)avanja, predvi/eno +lanom 10 EKLJP. 

Kao &to je FHPK u svojim nalazima iz izve&taja za 2019. godinu istakao, Todosijevi' 
se kriti+nog dana nije na skupu gra/ana predstavio kao da govori u svojstvu ministra. 
Nesporna je me/utim +injenica da je on u to vreme aktivno rukovodio jednim mini-
starstvom pri Vladi Kosova. To zna+i da je Todosijevi' trebalo unapred da bude svestan 
da 'e mu se, u kojem god svojstvu govorio, pripisati da je ministar, da je govorio kao 
ministar ili da koristi svoj ministarski polo)aj da bi uputio javnosti odre/ene poruke. 

Objektivno, ni ministar Todosijevi', niti ijedan drugi zvani+nik visokog pro"la u 
rangu vlade ne mogu da biraju kada 'e u javnim obra'anjima biti kategorisani u 
zvani+nom svojstvu i kao politi+ari, a kada 'e u javnim nastupima biti identi"kova-
ni samo kao obi+ni gra/ani. Zbog toga se ministar Todosijevi' se ne mo)e braniti 
tvrdnjom da je nastupio u kapacitetu obi+nog gra/anina. 

Bez obzira na nacionalnu pripadnost, on nije prvi visoki kosovski zvani+nik koji, radi 
pridobijanja politi+kih poena, svoju retoriku prilago/ava dnevnim politi+kim potreba-
ma, a koja nije imuna na ekstremne ocene i optu)ivanje druge strane. Do sada, me/u-
tim, ni protiv jednog od njih, kako je istakao i branilac u )albi na prvostepenu presudu, 
nije pokrenut, niti se vodio krivi+ni postupak. Obzirom da se u javnosti neretko +uju 
ekstremna mi&ljenja koja dolaze iz redova onih koji imaju mandat da izvr&avaju zakone 
u interesu gra/ana, bilo je krajnje vreme da pravosu/e po+ne da se bavi ovim slu+a-
jevima, jer oni sa politi+kog prelaze na krivi+no-pravni teren i mogu izazvati veoma 
&tetne posledice. Druga stvar je, me/utim, &to se sa „disciplinovanjem“ politi+ara da 
vode ra+una o svojim javnim nastupima krenulo sa onim manjinskim, pa onda jedna 
zakonom opravdana reakcija tu)ila&tva i suda poprimaju osetljivu politi+ku konotaciju. 

FHPK smatra potrebnim da ponovi deo svojih nalaza povodom ovog predmeta 
iz izve&taja za 2019. godinu, po kojima su slobode mi&ljenja[157] i govora[158] zaga-

[157]  *lan 9 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama: 
 - stav 1: „Svako ima pravo na slobodu izra)avanja misli, savesti i veroispovesti [...]“
 - stav 2: „Sloboda ispovedanja vere ili ube/enja mo)e biti podvrgnuta samo zakonom pro-

pisanim ograni+enjima neophodnim u demokratskom dru&tvu u interesu javne bezbedno-
sti, radi za&tite javnog reda i zdravlja, morala ili radi za&tite prava i sloboda drugih.“ 

[158]  *lan 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama:
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rantovane najvi&im zakonodavnim aktima[159] i me/unarodnim propisima, ali ove 
slobode nisu apsolutne i one se moraju koristiti odgovorno, posebno od strane 
nosilaca vlasti. 

Nakon analize prvostepene presude, izvedenih dokaza, kao i uvidom u sudske oce-
ne olak&avaju'ih i ote)avaju'ih okolnosti, FHPK nalazi da je kazna od dve godi-
ne zatvora izre+ena okrivljenom stro)ija nego &to bi se to moglo o+ekivati. Naime, 
nema ranije sudske prakse u vezi sa predmetima ove vrste, jer niko do sada od naj-
vi&ih zvani+nika na Kosovu nije odgovarao za prekora+enje granice slobode mi&lje-
nja i govora preciziranih EKLJP, iako je bilo ovih prekora+enja. Iz tih razloga, sud 
je, prilikom odmeravanja kazne, trebao da ima u vidu da se radi o veoma osetljivim 
predmetima u kojem je veoma te&ko razlu+iti &ta je sloboda mi&ljenja i govora, a 
&ta politi+ka odgovornost za javne izjave. FHPK smatra da je isti efekat odvra'anja 
od budu'eg ponavljanja ovog dela od strane potencijalnih po+inilaca mogao biti 
postignut i manjom kaznom koja bi bila uslovna. Tim pre &to je pravosu/e ovim 
slu+ajem pokazalo da treba procesuirati i zvani+nike koji javnim nastupima mogu 
izazvati &tetne posledice po red i poredak. 

FHPK, tako/e, nalazi za shodno da istakne da od ovog slu+aja organi gonjenja na 
Kosovu treba da reaguju povodom ekstremnih javnih nastupa i izja&njavanja zva-
ni+nika pri dr)avnim institucijama, a koje izazivaju polarizaciju i ne doprinose 
mirnom, multinacionalnom su)ivotu na Kosovu. 

 - stav 1: „Svako ima pravo na slobodu izra)avanja. Ovo pravo uklju+uje slobodu posedo-
vanja sopstvenog mi&ljenja, primanja i saop&tavanja informacija i ideja bez me&anja javne 
vlasti i bez obzira na granice [...]“

 - stav 2: „Po&to kori&'enje ovih prava povla+i za sobom i du)nosti i odgovornosti, ono se 
mo)e podvrgnuti formalnostima, uslovima, ograni+enjima ili kaznama propisanim zako-
nom i neophodnim u demokratskom dru&tvu u interesu nacionalne bezbednosti, teritori-
jalnog integriteta ili javne bezbednosti, radi spre+avanja nereda ili kriminala, za&tite zdrav-
lja ili morala, za&tite ugleda ili prava drugih, spre+avanja otkrivanja obave&tenja dobijenih 
u poverenju ili radi o+uvanja autoriteta i nepristrasnosti sudstva.“ (https://www.echr.coe.
int/Documents/Convention_BOS.pdf)

[159]  *lan 40 Ustava Republike Kosovo: 
  - stav 1: „Garantuje se sloboda izra)avanja. Sloboda govora uklju+uje pravo na izra)avanje, 

saop&tavanje i primanje informacija, mi&ljenja i ostalih poruka, bez ikakvog ometanja.“ 
 - stav 2: „Sloboda izra)avanja se mo)e zakonom ograni+iti u onim slu+ajevima kada je to 

neophodno za spre+avanje podstrekivanja i provokacija nasilja i neprijateljstva na osnovu 
rasne, nacionalne etni+ke ili verske mr)nje.“ (https://kryeministri-ks.net/wp-content/uplo-
ads/2018/03/Ustav1.pdf)
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Predmet Tu'ilac protiv Ivana Todosijevi!a treba da poslu)i kao precedent da or-
gani gonjenja ubudu'e treba uvek da reaguju u sli+nim slu+ajevima, bez obzira 
na nacionalnu pripadnost po+inioca ovog krivi+nog dela, a ne samo kada se radi 
o manjinskim zvani+nicima. Svrha izricanja sudskih odluka je da, pored osta-
log, imaju i preventivnu ulogu. Presuda Todosijevi'u treba da uti+e na budu'e 
mogu'e po+inioce ovog krivi+nog dela da svojim javnim istupima ne izazivaju 
uznemirenje javnosti, posebno ne u multinacionalnim sredinama, kao i da imaju 
na umu da, sve dok su na zvani+nim funkcijama, njihovi javni nastupi uvek imaju 
veliku politi+ku te)inu, +ak i kada misle da nastupaju u svojstvu gra/ana, a ne 
predstavnika vlasti.
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Preporuke godi&njeg izve&taja FHPK za 2020 

Na osnovu redovnog pra'enja krivi+nih postupaka po optu)bama za krivi+no delo 
ratni zlo#ini protiv civilnog stanovni&tva pred sudovima na Kosovu u toku 2020. 
godine, krivi+nih postupaka koji su po odre/enim okolnostima bili povezani sa 
ovim zlo+inom, kao i analize javne sudske dokumentacije u ovim predmetima, 
Fond za humanitarno pravo Kosovo (FHPK) ocenjuje potrebnim da nadle)nim 
institucijama iznese odre/ene preporuke, kojima se identi"kuju glavni problemi 
u radu pravosudnih institucija i predla)u na+ini za njihovo prevazila)enje, u cilju 
unapre/enja rada ovih institucija. 

FHPK isti+e da pravosudne institucije Kosova ve' tre'u godinu zaredom imaju is-
klju+ivu nadle)nost u procesuiranju ratnih zlo+ina, odnosno samostalno postupa-
ju u istra)ivanju i postupanju po optu)bama za ove zlo+ine od sredine juna 2018. 
godine, kada su ove nadle)nosti kona+no preuzete od Misije EULEX-a. Ina+e, po-
stepeno preno&enje nadle)nosti na doma'e pravosudne institucije zapo+eto je sre-
dinom juna 2014. godine, kada su me/unarodni tu)ioci mogli da nastave istrage u 
predmetima u kojima su doneli re&enja za sprovo/enje istrage, ili su im u posebnim 
slu+ajevima ovi predmeti odlukom dr)avnog tu)ioca ustupljeni na nadle)nost, dok 
su me/unarodne sudije bile nadle)ne za postupanje u predmetima u kojim su za-
po+eli glavne pretrese do okon+anja postupka, u svim fazama.      
 
FHPK pozdravlja napore u pravcu kadrovskog ja+anja pravosudnih institucija u 
toku izve&tajne godine, posebno specijalnih odeljenja pri Osnovnom sudu u Pri-
&tini/Prishtinë i Apelacionom sudu, &to se odrazilo kao pozitivni pomaci u njiho-
vom radu.

Pri Specijalnom odeljenju Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë, koje je formirano 
sredinom 2019. godine, u toku izve&tajne godine na procesuiranju ratnih zlo+ina 
bilo je anga)ovano &est (6) sudija. U radu ovog odeljenja prime'eno je pove'a-
nje a)urnosti, kako u zakazivanju ovih predmeta, tako i u profesionalnijoj izradi 
sudskih odluka. Za rad pri ovom odeljenju, krajem 2020. godine, unutra&njim 
konkursom izabrano je jo& &est (6) sudija. Oni 'e zapo+eti sa radom po+etkom 
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2021. godine. O+ekuje se da izbor novih sudija jo& vi&e pove'a ekspeditivnost i 
profesionalnost rada u ovom odeljenju Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë. 

Kadrovski je poja+ano i Specijalno odeljenje Apelacionog suda nakon izbora troje 
(3) novih sudija, tako/e krajem 2020. godine. Od po+etka 2021. godine pri ovom 
odeljenju 'e biti anga)ovano osmoro (8) sudija, od kojih &estoro (6) Albanaca i 
dvoje (2) Srba. 

Po&to se u slu+aju ratnih zlo+ina radi o izuzetno speci"+nim i za utvr/ivanje ve-
oma te&kim krivi+nim delima, FHPK smatra da se ne treba zaustaviti samo na 
kadrovskom ja+anju nadle)nih odeljenja koja su kompetentna za njihovo proce-
suiranje, ve) je radi ostvarivanja boljih rezultata u njihovom radu, neophod-
no organizovati redovne i sadr(ajne treninge za profesionalno usavr"avanje 
tu(ioca i sudija, jer se oni, bez obzira na dosada"nje anga(ovanje, nisu mnogo 
susretali sa speci#%nim krivi%nim delima kao "to su ratni zlo%ini. Istu vrstu 
treninga treba organizovati i za prate)e slu(be. 

Osnovnim sudovima
I u svojim ranijim godi&njim izve&tajima FHPK je imao primedbe na na+in javnog 
objavljivanja prvostepenih presuda, jer pretresna ve'a sastavljena od doma'ih sudija 
prilikom objavljivanja svojih odluka nisu iznosila ni najosnovnije obrazlo)enje za 
njih. U toku izve&tajne godine prime'en je odre/eni napredak u na+inu objavljivanja 
presuda po optu)bama za ratne zlo+ine. Po+elo se sa izno&enjem kra'ih obrazlo)e-
nja, &to je pozitivno, ali i dalje nedostaju konkretni navodi na kojim dokazima su oni 
zasnovali svoje odluke, kao i razlozi za&to sud pojedine dokaze smatra relevantnim 
za odlu+ivanje, a pojedine ne. 

FHPK preporu+uje da pretresna ve)a prilikom objavljivanja odluka nakon odr-
(anih glavnih pretresa poku"aju da budu "to jasnija i preciznija. Od izuzetne je 
va(nosti ovom prilikom precizirati kojim se dokazima sud rukovodio prilikom 
dono"enja svoje odluke. Tako&e, prilikom objavljivanja presude, kao i izrade pi-
smene presude, u dispozitivu sudskih odluka moraju biti jasno navedene radnje 
optu(enog zbog kojih je ogla"en krivim (na koji na%in su one po%injene, samo-
stalno ili u saizvr"ila"tvu sa drugima), kao i da radnje optu(enih budu kvali#ko-
vane u skladu sa zakonskim normama. Ovim 'e se izbe'i dileme, nejasno'e, kao i 
pogre&na tuma+enja sudskih odluka. 

Pored odre/enih pozitivnih pomaka, FHPK je uo+io da je i u toku 2020. godine 



385SU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAKSU!ENJA ZA RATNE ZLO"INE: SPOR NAPREDAK

nastavljena praksa da se pojedini osumnji+eni ili optu)eni dugo dr)e u pritvoru, 
sve do dono&enja kona+nih sudskih odluka. Ustavom Kosova, krivi+nim zako-
nima, kao i me/unarodnim normama nagla&ava se obaveza sudova da su/enje 
bude pravi+no i nepristrasno, kao i u razumnom roku.

Da bi se izbegla ova praksa, ili svela na najmanji mogu)i nivo i u slu%ajevima 
kada je ona stvarno potrebna, pre li"enja slobode osumnji%enog lica treba pri-
kupiti dovoljno dokaza na kojima se zasniva osnovana sumnja, kako bi vreme 
provedeno u pritvoru u toku istrage, a pre podizanja optu(nice, bilo "to kra)e. 
Uvek treba imati u vidu da adekvatno obavljeni istra)ni postupci imaju direktan 
uticaj na du)inu trajanja glavnog pretresa.

Tako/e je neophodno imati u vidu da du(ina trajanja glavnih pretresa pred-
vi&ena zakonskim odredbama treba biti pravilo koje se mora po"tovati. Sva-
ko du)e trajanje glavnog pretresa treba da bude izuzetak opravdan objektivnim 
okolnostima, speci"+no&'u predmeta i pote&ko'ama u izvo/enju dokaza. 

Policiji Kosova
Prema saznanjima FHPK na osnovu redovnog pra'enja su/enja i pristupa sud-
skoj dokumentaciji, Policija Kosova, posebno Uprava za istra)ivanje ratnih zlo+ina 
(UIRZ), po nalogu tu)ila&tva obavlja ogroman deo radnji iz pretkrivi+nog postup-
ka, vr&e'i istra)ivanja zlo+ina po+injenih za vreme oru)anog sukoba, prikupljaju'i 
informacije i dokaze, kao i saslu&avaju'i svedoke. Me/utim, u dosada&njoj praksi 
prime'eni su pojedini propusti u njihovom radu, koji se u prvom redu ogledaju u 
povredama odredaba krivi+nog postupka. To prikupljene dokaze +ini neprihvatlji-
vim pred sudom, posebno u onim slu+ajevima kada stranke u postupku u kasnijim 
fazama krivi+nog postupka nemaju mogu'nost da takve dokaze ospore, a posebno 
suo+e u okviru unakrsnog ispitivanja. Iz navedenih razloga neophodno je posebnu 
pa(nju posvetiti redovnoj stru%noj obuci i profesionalizaciji istra(itelja policije 
Kosova zadu(enih za ratne zlo%ine. 

Dr!avnom tu!ila%tvu
Za istra)ivanje i procesuranje ratnih zlo+ina isklju+ivo je nadle)an Departman 
za ratne zlo+ine Kancelarije STRK, gde je tako/e do&lo do odre/enog kadrov-
skog poja+anja. Pri ovom odeljenju trenutno je anga)ovano +etvoro (4) tu)ilaca, 
koji vi&e ne primaju nove predmete u odnosu na druga krivi+na dela za koje je 
ovo tu)ila&tvo nadle)no. Pri Kancelariji STRK je u toku izve&tajne godine, po-
red kadrovskog poja+anja, bilo i reorganizacije u radu, uskla/ene sa Strategijom 
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za ratne zlo+ine koju je Tu)ila+ki savet Kosova usvojio zajedno sa Dr)avnim tu-
)ila&tvom u toku 2019. godine. Prema zapa)anjima FHPK kadrovsko ja%anje i 
obavljene promene ni iz daleka ne odgovaraju broju predmeta sa kojima se 
ovo tu(ila"tvo suo%ava i koje je preuzelo od EULEX-a, kao i novoprimljenim 
predmetima od strane organizacija koje okupljaju porodice (rtava. Nesporna 
je +injenica da ratni zlo+ini ne zastarevaju, ali vreme neumitno prolazi, dokazi 
nestaju, se'anja blede, svedoci umiru, a )rtve gube strpljenje i sve manje veruju 
da 'e ikada ostvariti pravdu koja im pripada. Imaju'i u vidu navedene okolnosti, 
FHPK smatra da treba insistirati na a(urnijem i ekspeditivnijem radu i anga(o-
vanju tu(ilaca u procesuiranju ratnih zlo%ina. Kako je ve'i broj tu)ilaca, koji su 
trenutno anga)ovani pri Departmanu za ratne zlo+ine, izabran u toku izve&tajne 
godine ili u drugoj polovini 2019. godine, neminovno se name'e i potreba za 
njihovim stru%nim usavr"avanjem.
 
Apelacionom tu!ila%tvu 
Na osnovu redovnog pra'enja su/enja za ratne zlo+ine protiv civilnog stanovni&tva 
u toku izve&tajne, ali i ranijih godina (od prenosa nadle)nosti), FHPK je zapazio da 
se Apelaciono tu)ila&tvo slabo anga)uje u postupcima po )albama. Za period od 
preko dve godine, samo jedan tu)ilac ovog tu)ila&tva je prisustvovao samo jednoj 
javnoj sednici u jednom predmetu – javnoj sednici )albenog ve'a. Iako po zakoniku 
o krivi+nom postupku prisustvo nije obavezno, radi se o vrlo speci"+nim krivi+nim 
delima. Predlozi i mi&ljenja ovog tu)ila&tva u odnosu na odluke koje se odnose na 
ratne zlo+ine su &ablonski i stereotipni, bez analize sudskih odluka na koje se odno-
se, kao i bez analize dokaza. U slu+ajevima kada su optu)eni ogla&eni krivim, ovo 
tu)ila&tvo podr)ava sudske odluke, a u slu+ajevima kada je sud odlu+io u suprot-
nosti sa tvrdnjama optu)be, ove optu)be se osporavaju bez detaljne i profesionalne 
analize dokaza. Zbog slabog anga)ovanja tu)ilaca u toku )albenih sednica name'e 
se pitanje dosada&nje osnovanosti postojanja tu)ila&tva ovog nivoa. Apelaciono tu-
(ila"tvo ubudu)e treba da se bavi detaljnom analizom predmeta, davanjem pro-
fesionalnih mi"ljenja u skladu sa spisima predmeta i posebno validno")u doka-
za, kao "to i na javnim sednicama treba da profesionalnije predstavlja stavove 
istitucije %ije interese zastupa. Predlozi i mi"ljenja trebaju biti detaljni, precizni 
i podr(ani dokazima na kojima je optu(nica zasnovana.

Vrhovnom sudu Kosova
FHPK je u okviru svog godi&njeg izve&taja obavio analizu pojedinih odluka do-
netih od strane sudija Vrhovnog suda Kosova u predmetima u kojima je ovaj sud 
postupao po optu)bama za ratne zlo+ine. FHPK je tom prilikom izneo odre/ene 
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primedbe na na+in postupanja ovog suda po vanrednim pravnim lekovima – za-
htevima za za&titu zakonitosti. Prilikom analize obrazlo)enja ovih odluka uo+eno 
je da su one uop&tene, bez detaljne analize dokaza i spisa predmeta, bez adekvat-
nih uputstava ni)im pravosudnim institucijama koje po tim odlukama treba da 
postupaju. Vrhovni sud Kosova, kao najvi&a sudska instanca i institucija u kojoj 
rade sudije sa najve'im iskustvom i najdu)im radom u pravosu/u, treba da slu)i 
kao primer u pripremanju sudskih odluka, koji 'e se odlikovati kvalitetnim i 
profesionalnim obrazlo(enjima. Odluke ovog suda trebaju biti donete nakon 
detaljne analize predmeta, dokaza, kao i tuma%enja zakonskih odredbi na ko-
jima su odluke zasnovane. 

Pravosudnim istitucijama
U toku izve&tajne godine nastavili su se problemi – kr&enje prava osumnji+enih 
ili optu)enih lica srpske nacionalnosti u pogledu ostvarivanja prava na upotrebu 
jezika, odnosno pristupa sudskoj dokumentaciji na maternjem jeziku. U toku izve-
&tajne godine bilo je slu+ajeva li&enja slobode osumnji+enih, kojima pre odr)ava-
nja sednice saslu&anja nije bila uru+ena dokumentacija na maternjem jeziku, kao 
npr. re&enje za otvaranje istrage ili zahtev za odre/ivanje mere pritvora. Bez obzira 
na kratke rokove prethodnog postupka, posebno kada su u pitanju pritvori, svaki 
osumnji%eni ima pravo da bude upoznat na jeziku koji razume o razlozima li"e-
nja slobode, kao i o krivi%nom delu kojim se tereti. Po&tovanje prava na upotrebu 
maternjeg jezika treba tako/e biti ostvareno i u ostalim fazama krivi+nog postupka. 

Tako/e treba voditi ra+una i o po&tovanju obaveznih vremenskih rokova stranaka 
u postupku, nu)nih za adekvatnu pripremu naredne faze krivi+nog postupka, kao 
i za pripremu odgovora na tvrdnje suprotne strane. 

Osnovni sud u Mitrovici/Mitrovicë
Osnovni sud u Mitrovici/Mitrovicë ni u toku izve&tajne godine nije postupio po 
odlukama Vrhovnog suda Kosova, niti Apelacionog suda, kojima su krivi+ni po-
stupci po optu)bama za ratne zlo+ine protiv civilnog stanovni&tva vra'eni ovom 
sudu na ponovno razmatranje i odlu+ivanje. 

U predmetu Tu'ilac protiv Sylejmana Selimi i postupaju'i po vanrednom prav-
nom leku – zahtevu za za&titu zakonitosti, Vrhovni sud Kosova je ovaj predmet 
presudom od 11. juna 2018. godine vratio prvostepenom sudu na ponovno raz-
matranje i odlu+ivanje. Osnovni sud u Mitrovici/Mitrovicë ni u izve&tajnoj godini 
nije u ovom predmetu otvorio glavni pretres u ponovnom postupku. 
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Osnovni sud u Mitrovici/Mitrovicë, tako/e, vi&e od dve godine nije postupao u 
predmetima po trima optu)nicama podignutim protiv optu)enog Zorana Vukoti'a 
u prvoj polovini 2017. godine (20. april, 17. maj i 23. jun 2017. godine). Po pojedi-
nim ta+kama dveju optu)nica, postupak je prema odlukama Apelacionog suda vra-
'en na ponovno odlu+ivanje. Ponovni postupci ni u izve&tajnoj godini nisu otvore-
ni. Re&enjem me/unarodnog sudije od 1. februara 2018. godine, optu)nica protiv 
Vukoti'a od 23. juna 2017. godine je ocenjena kao osnovana da se po njoj mo)e 
otvoriti glavni pretres, ali po ovoj optu)nici postupak nije otvoren ve' tri godine. 
Shodno Zakonu o sudovima, koji je stupio na snagu 2. januara 2019. godine, za po-
stupanje u ovim predmetima nadle)no je odeljenje Osnovnog suda, koji je zapo+eo 
glavni pretres, ili sud pred kojim je okon+an postupak ocene optu)nice. Osnovni 
sud u Mitrovici/Mitrovicë treba da izna/e mehanizme za re&avanje ovih predme-
ta. Nesporna je +injenica da su od oru)anog sukoba naovamo po optu)nicama za 
ratne zlo+ine pred ovim sudom postupale i odlu+ivale samo me/unarodne sudije. 
To zna+i da doma'e sudije nemaju dovoljno iskustva u postupanju i odlu+ivanju 
po ovim optu)bama, ali je rok od skoro tri (3) godine od prenosa nadle(nosti na 
doma)e sudije po ovim optu(bama dovoljan za sticanje iskustva za odlu%ivanje 
u predmetima po optu(bama za ratne zlo%ine od strane sudija ovog suda. 

FHPK pozdravlja +injenicu da se zadnjih godina jedan broj sudija Divizije/Ode-
ljenja Apelacionog suda u Mitrovici/Mitrovicë anga)uje u ad hoc )albenim ve'i-
ma Apelacionog suda. 

Sudskom savetu Kosova
Povodom osu/uju'ih presuda izre+enih od strane pretresnog ve'a Specijalnog ode-
ljenja Osnovnog suda u Pri&tini/Prishtinë, kao i Odeljenja za te&ka krivi+na dela 
Osnovnog suda u Prizrenu, u predmetima Tu'ilac protiv Darka Tasi!a i Tu'ilac 
protiv Nenada Arsi!a zabele)ene su ozbiljne reakcije i primebe, posebno u srpskim 
zajednicama. FHPK nalazi da bi Sudski savet Kosova, prilikom izbora sudija za 
Specijalno odeljenje Osnovnog suda u Pri"tini/Prishtinë trebalo da se pridr(ava 
Pravilnika (br. 03/2019) kojim je regulisano pitanje organizacije i funkciona-
lizacije Specijalnih odeljenja pri Osnovnom i Apelacionom sudu, te da se pri-
dr(ava %lana 4, stav 2, koji predvi&a: „Specijalno odeljenje u okviru Osnovnog 
suda u Pri"tini/Prishtinë u svom sastavu treba da ima najmanje petnaest pro-
cenata (15%) sudija koji dolaze iz redova neve)inskih zajednicana Kosovu, ali 
nikada manje od dvoje/dvojice (2) sudija iz neve)inskih zajednica“[160].       

[160]  https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/lgsl/4886_Rregullore_Nr.03-2019_
Organizimin_Funksionalizimin_Departamentit_Special_Kuader_Gjykates_#emelore_
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Vladi Kosova 
FHPK ve' niz godina u svojim godi&njim preporukama nagla&ava neophodnost 
uspostavljanja pravne saradnje sa Srbijom. Vlada Kosova mora da se anga)uje da 
na dnevnom redu pregovora sa Srbijom jedno od prioritetnih pitanja bude us-
postavljanje me&unarodne pravne saradnje. Pravna saradnja je jedan od na+ina 
uspe&nog procesuiranja ratnih zlo+ina, ali i ostvarivanja pravde za )rtve ratnih 
zlo+ina. 

Prishtine_Gjykates_Apelit_SRB.pdf 
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List of Acronyms:

CC SFRY – #e Criminal Code of the Socialist Federative Republic of Yugoslavia, 
which came intoforce in 1977, which was deemed applicable according to UNMIK 
regulation 1999/24 of December 12, 1999. According to this regulation, “the law 
applicable in Kosovo shall be the law in force on Kosovo on March 22th, 1989;
CCRP – Criminal Code of the Republic of Kosovo;
CPCRK – #e Criminal Procedure Code of the Republic of Kosovo;
EULEX – #e European Union Mission for the Rule of Law in Kosovo;
HLCK – #e Humanitarian Law Center Kosovo;
ICTY – International Crminal Tribunal for the former Yugoslavia;
KFOR – Kosovo Force, the North Athlantic Treaty Organization, (NATO) peace-
keeping force whicha has been in Kosovo since June 12th, 1999;
KJC – Kosovo Judicial Council; 
KLA – Kosovo Liberation Army;
KP – Kosovo Police;
MIA – Ministri of Interior A5airs; 
NATO – Nort Atlantic Treaty Organization;
PP – Criminal complaint;
PPS – Criminal complaint of the Special Prosecution (#e acronym in English 
is identical to the one in Albanian. #e international mission in Kosovo uses the 
Albanian acronym, because the case registry in Kosovo is done in Albanian);
SCID – Serious Crime Investigation Directorate;
SPRK – #e Special Prosecution of the Republic of Kosovo;
UCC – University Clinical Centre;     
UNMIK – United Nations Mision in Kosovo; 
WCIS – War Crimes Investigation Section.



HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"



WAR CRIMES TRIALS: SLOW PROGRESS 397

Summary 

Within the project Monitoring Con!ict %elated Crime Trails in &osovo and the 
Inclusion of the Youth in the Justice Sector, the Humanitarian Law Centre -osovo 
(HLC-) continued, in 2020, to regularly monitor and analyse trials for war crimes 
committed against the civilian population that were ta6ing place before -osovo 
courts. #e trial monitoring project was ongoing continuously, despite the speci"c 
conditions in 2020 caused by the Covid-19 pandemic.

In addition to war crimes trials, in 2020, the HLC- monitored criminal proceed-
ings in certain cases wherein the charges were in some way related to the 1998-1999 
armed con!ict in -osovo or to the consequences of this ethnically or politically 
caused con!ict.

As a result of the regular monitoring of court proceedings that too6 place during 
2020, the HLC- was able to analyse court documents related to these court pro-
ceedings, to which the HLC- had access than6s to good long-lasting cooperation 
with the -osovo Judicial Council (-JC) based on the Memorandum of Coop-
eration with this institution. Access to court documentation of cases monitored 
in 2020 enabled the HLC- to carry out a professional analysis of the monitored 
proceedings and, where it deemed necessary to ma6e suggestions, remar6s and 
recommendations, by reference to legal regulations, or, where appropriate, to 
commend, bearing in mind that in mid-June 2018, the holders of judicial o$ce 
in -osovo too6 over the exclusive competences in the investigation and prosecu-
tion of war crimes charges.

Within its Annual .eport on the trials monitored and on the basis of the con-
ducted analyses, the HLC- prepared a series of recommendations for overcom-
ing the identi"ed wea6nesses and for improving the wor6 of judicial institutions 
in order to achieve better future results in this area.
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Project activities
In the reporting period (January 1 - December 31, 2020), HLC- monitors observed 
"%y-eight (58) Basic Court Trial Panel sessions in eight (8) cases on charges of the 
criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population. One (1) session of 
the Appellate Panel of the Special Department of the Court of Appeals was also 
monitored on these charges.

During the reporting period, two (2) hearings were monitored wherein Pre-Trial 
Judges were adjudicating on Prosecution’s applications for security measures due 
to a reasonable suspicion that the suspects had committed the criminal o5ence of 
War Crimes against the Civilian Population.

Moreover, in the reporting period, tri (3) initial hearings were monitored, nine 
(9) Trial Panel sessions on war crimes charges, and two (2) sessions of the Appel-
late Panel of the Special Department of the Court of Appeals on these charges.

Fi%y-eight (58) witnesses were heard before Trial Panels during the main trials 
that too6 place in the course of the reporting year. Forty-"ve (45) Prosecution 
witnesses were heard, "ve (5) as proposed by of the Defendants and their De-
fence, four (4) at the request of the injured parties’ legal representatives and four 
(4) were heard ex o$cio by the court.

#e 2020 .eport includes analyses of criminal proceedings conducted in the re-
porting period before Pre-Trial Judges or Trial Panels before the Special Depart-
ment of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, as well as retrials before the Trial 
Panel of the Serious Crimes Department of the Basic Court of Prizren[1]. 

An integral part of the .eport includes analyses of proceedings and decisions in 
cases wherein the Appellate Panel of the Special Department of the Court of Appeals 
of -osovo was adjudicating upon the appeals "led by the parties to the proceedings.

[1]  According to the Law on Courts, which entered into force on January 2, 2019, Article 13 
stipulates that the then established Special Department at the Basic Court of Pristina will 
be competent to deal with cases on SPRK indictments "led a%er the establishment of this 
Department, as well as on SPRK indictments in cases where the indictment assessment 
procedure had not been completed until this Law entered into entry into force. #e cases 
wherein the indictment assessment procedure has been completed will be considered by 
the competent courts (mainly according to territorial jurisdiction) or by the courts that "rst 
initiated the criminal proceedings, until all stages of the proceedings have been completed.
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Due to a well-founded suspicion or charges that they had committed a War Crime 
against the Civilian Population, in 2020, criminal proceedings were initiated or 
were at various stages in eleven (11) cases against eight (8) Serbs and three (3) 
Albanians.

Other charges, which were related to war crimes and had a political or ethnic 
bac6ground, were subject of proceedings in three (3) cases involving twenty-three 
(23) Albanians, eight (8) Serbs and one (1) Bosnia6.

1. Criminal proceedings on war crimes charges

1.1. Preliminary criminal proceedings
During the reporting period, the HLC- monitors attended two (2) hearings before 
Pre-Trial Judges that were held upon the SP.- O$ce’s applications for detention 
on remand against the suspects who had been arrested due to a well-founded sus-
picion of having committed the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian 
Population.

Following the hearings, a one-month detention measure was imposed against the 
suspects in (e Prosecutor v. Dervish .rasniqi case and (e Prosecutor v. Svetomir 
Ba#evi! case.

1.2. Indictment assessment procedures
During the reporting period, the SP.- O$ce "led two (2) indictments for the 
criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population in the cases of (e 
Prosecutor v. Goran Stani&i! (February 6, 2020) and (e Prosecutor v. Zoran Vu-
/oti!/Vu/oti! IV[2] (March 6, 2020). #e procedure for the assessment of legality 
and merits of the indictments was completed and the main trials were opened.

1.3. First instance trials
During the reporting period, the HLC- monitors continued to observe main tri-
als that had not been completed in 2019, as well as those that were opened during 
the reporting year. In 2020, the HLC- monitored main trials in six (6) cases.

In (e Prosecutor v. Dar/o Tasi! case, the HLC- monitored eight (8) main trial ses-

[2]  #ree (3) more indictments were "led against the Defendant Zoran Vukoti' on charges of 
War crimes against the Civilian Population.
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sions before the Trial Panel of the Serious Crimes Department of the Basic Court of 
Prizren. #e "rst instance judgment in this case was announced on June 22, 2020[3]. 

During the reporting period, the main trial initiated in the previous year in (e 
Prosecutor v. Zoran ,o/i! case continued before the Trial Panel of the Special 
Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina. It was not completed by the 
end of the reporting year. In the reporting period, main trials were opened on the 
indictments "led in late 2019 in the cases of (e Prosecutor v. Nenad Arsi! and (e 
Prosecutor v. Zlatan .rsti! and Destan Shabanaj. Main trials were also opened on 
the indictments "led during 2020 in the cases of (e Prosecutor v. Goran Stani&i! 
and (e Prosecutor v. Zoran Vu/oti!/Vu/oti! IV. #e criminal proceedings against 
the Defendant Nenad Arsi' ended with the "rst instance judgment announced on 
December 24, 2020. Proceedings in the remaining aforementioned cases were not 
completed by the end of the reporting year.

#e Trial Panels adjudicating on the indictments were composed of three (3) pro-
fessional judges of Albanian nationality.

1.4. Re-trials
#e re-trial in (e Prosecutor v. 0emzi Shala case was opened before a Trial Panel 
of the Serious Crimes Department of the Basic Court of Prizren on June 24, 2020.

In a judgment of the Supreme Court of -osovo dated March 2, 2020, the criminal 
proceedings in the case were remitted for retrial following a "nal judgment. In 
this case, the Supreme Court was adjudicating on an extraordinary legal remedy - 
a request for protection of legality "led by the Defendant and his Defence.

#e re-trial was not completed by the end of the reporting period. In the course of 
the reporting period, the Trial Panel was in session for eleven (11) days, when one 
(1) witness proposed by the injured party’s legal representative and four (4) wit-
nesses summoned ex o$cio by the court were heard. All witnesses heard during 
the retrial also testi"ed during the "rst "rst-instance trial.

1.5. The appellate proceedings 
During the reporting period, the Appellate Panel of the Court of Appeals adjudi-
cated in (e Prosecutor against Dar/o Tasi! case on the appeal "led by the Defence 

[3]  See footnote 1. 
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Counsel for the convicted Tasi', as well as on the response to the appeal "led by 
the SP.- Prosecutor. In a judgment dated November 30, 2020, the Court of Ap-
peals partially granted the Defence Counsel’s appeal and amended the "rst instance 
judgment with regards to legal classi"cation of the o5ence and the decision on the 
punishment.

#e appeal in this case was decided by a mixed Appellate Panel of the Court of 
Appeals, composed of two (2) Albanian judges and one (1) Serbian judge. #e 
Panel was presided over by an Albanian judge.

1.6. Proceedings before the Supreme Court of *osovo
During the reporting period, the Supreme Court of -osovo was adjudicating on 
war crimes charges in the cases of (e Prosecutor v. Milorad Zaji! and (e Prose-
cutor v. 0emzi Shala.

In (e Prosecutor v. Milorad Zaji! case, the Supreme Court of -osovo was adjudi-
cating on the request for protection of legality "led by the State Prosecutor’s O$ce 
against the "nal judgment of the Serious Crimes Department of the Basic Court 
of Pejë/Pe' (T0TZ/P-. No. 64/2018 dated March 8, 2019), as well as against the 
judgment of the Serious Crimes Department of the Court of Appeals (T0TZ/PA-. 
No. 244/19 dated October 1, 2019). #e Supreme Court found in its decision that 
the aforementioned judgments had been rendered in violation of the substantial 
provisions of criminal procedure provided for in Article 384, Paragraph 1, item 
12 of the CPCC, i.e. that the said judgments had not been dra%ed in the manner 
prescribed by the law. As the extraordinary legal remedy was "led to the detriment 
of the Defendant, the Supreme Court was only able to note the violations, but could 
not in!uence the "nal acquittal in their decision.
 
In (e Prosecutor v. 0emzi Shala case, the Supreme Court of -osovo was adjudicat-
ing on an extraordinary legal remedy - a request for protection of legality "led by 
the Defendant and his Defence Counsel against the "nal judgment of the Serious 
Crimes Department of the Basic Court of Prizren (-/P No. 181/2016 dated July 
3, 2019), as well as against the judgment of the Special Department of the Court 
of Appeals (0TS/APS No. 14/2019 dated November 26, 2019). In their decision 
dated March 2, 2020, the Supreme Court of -osovo found that the judgments of 
the courts of lower instances had been rendered with signi"cant violations of the 
provisions of criminal procedure. #e Court remitted the case to the court of "rst 
instance for retrial.
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2. Proceedings in war crimes cases and/or those with an ethnic or 
political background
 
2.1. Indictment assessment procedure
During the reporting year, the SP.- indictments with regard to the murder of 
Oliver Ivanovi', that were "led in late 2019 and 2020 in (e Prosecutor v. Nedelj/o 
Spasojevi! case, were subject of consideration.

At the beginning of the reporting year, on February 11, 2020, the initial hearing 
on the indictments "led on December 2 and 27, 2019, which began on December 
30, 2019, continued. In late April 2020, the Presiding Trial Judge issued a ruling 
wherein the indictment was assessed as lawful and based on admissible evidence, 
and that the main trial could be opened.

#e Accused and their Defence appealed against the decision of the Special De-
partment of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina regarding the indictment as-
sessment. In a ruling dated August 31, 2020, the Appellate Panel of the Court of 
Appeals granted the appeals "led by the Accused and their Defence and proposed 
that the SP.- indictment in this case be amended and clari"ed. Upon the rec-
ommendation of the Court of Appeals, the SP.- O$ce "led and submitted a 
new indictment to the Court on November 10, 2020. #e initial hearing on this 
indictment was held on December 4, 2020.

In (e Prosecutor v. 0amiz D'ogovi! case, the SP.- indictment dated October 28, 
2020, "led a%er the Prosecutor had withdrawn from prosecuting the suspect for the 
criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population, charged the Defendant 
with having committed the criminal o5ence of Unauthorised Ownership, Control and 
Possession of Weapons. #e initial hearing was held before Judge Shadija Gërguri on 
November 11, 2020, when the Defendant pleaded guilty to the criminal o5ence he was 
charged with in the indictment. Following the guilty plea, a judgment was rendered 
wherein the Defendant was sentenced to thirteen (13) months of imprisonment.

2.2. The appellate proceedings
Deciding on the appeals in (e Prosecutor v. Emrush (aqi et al. case, the Court of 
Appeals partially upheld the "rst instance judgment dated May 6, 2020; partially 
rejected the charges in one part; amended the "rst instance judgment ex o$cio; 
and remitted one part of the case (on individual charges and in relation to certain 
Defendants) to retrial.
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#e decision was made by a (3) three-member panel composed of professional 
judges.

#is .eport includes an analysis of the "rst instance judgment in (e Prosecutor v. 
Ivan Todosijevi!, rendered by the Special Department of the Basic Court of Prisht-
inë/Pri&tina on December 5, 2019, which was served on the parties in early 2020 af-
ter it had been translated. Moreover, this .eport includes an analysis of allegations 
set forth in the appeal by the Defendant and his Defence.

#e HLC- has no information whether the Court of Appeals ruled on this appeal 
in 2020.

3. The Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica

Pursuant to the Law on Courts, which entered into force on January 2, 2019, 
certain war crimes cases remained within the jurisdiction of the Basic Court of 
Mitrovicë/Mitrovica.

In 2020 too, this Court did not ta6e any action in (e Prosecutor v. Sylejman Se-
limi case. #is case was remitted for retrial by the decision of the Supreme Court 
of -osovo dated June 11, 2018. #e Supreme Court rendered the aforementioned 
judgment when ruling on an extraordinary legal remedy - a request for protection 
of legality "led by the convicted Selimi and his Defence. According to the infor-
mation received from the Presiding Trial Judge, the Basic Court scheduled several 
sessions during the reporting year that were to be held at the premises of the Basic 
Court of Gjilan/Gnjilane. #e venue of the trial was relocated due to the lac6 of 
technical capacities to hear anonymous witnesses via video conference in the Basic 
Court of Mitrovicë/Mitrovica. #ese sessions were postponed for various reasons.
 
In the course of 2020, no main trials were opened before the Basic Court of Mi-
trovicë/Mitrovica on the indictments dated April 20, May 17 and June 23, 2017, 
wherein the Defendant Zoran Vu6oti' (Vu/oti! I, II, III) was charged with War 
Crimes against the Civilian Population. In the decision rendered by the Court of 
Appeals dated January 30, 2019, Count 1 of the indictment dated April 20, 2017 
was remitted to the court of "rst instance for retrial. In the case initiated on the 
indictment dated May 17, 2019, the Court of Appeals, acting on the Prosecutor’s 
appeal against the judgment of the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica dated May 
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16, 2018, quashed the "rst instance judgment and remitted the case for retrial. 
According to the indictment "led on June 23, 2017, In the Court of Appeals’ rul-
ing dated February 1, 2018, the assessment procedure of the indictment "led on 
June 23, 2017 came to an end. With this ruling, the Court of Appeals upheld the 
decision of the Basic Court whereby the request "led by the Defendant and his 
Defence to dismiss the indictment was rejected.
 
According to the information obtained from the Court, all these cases have been 
assigned to judges for further procedure.

#e Defendant Vu6oti' is currently serving a prison sentence of six (6) years and 
six (6) months imposed on him in the judgment of the Basic Court of Mitrovicë/
Mitrovica dated May 25, 2018 in relation to Count 3 of the indictment dated 
April 20, 2017. #is part of the "rst instance judgment was a$rmed by the judg-
ment of the Court of Appeals dated December 18, 2018. Vu6oti' was arrested on 
an international warrant in March 2016, and a%er the extradition procedure, he 
was extradited to the -osovo law enforcement authorities on November 10, 2016.

4. The State Prosecutor’s War Crimes Prosecution Strategy

In February 2019, the -osovo Prosecutorial Council and the -osovo State Pros-
ecutor’s O$ce, in close cooperation with other institutions and international 
partners, adopted the War Crimes Strategy, in order to enable professional and 
smooth prosecution of about 900 war crimes cases handed over to them by EU-
LEX by the end of December 2018, as well as cases concerning missing persons. 
#e -osovo Prosecutorial Council is responsible for implementing the Strategy.

In order to ful"l the plans envisaged by the Strategy, the number of Prosecutors at 
the War Crimes Department was increased during the reporting year. #e num-
ber of professional associates and legal o$cers has also increased.

An internal operational group has been formed, which is in charge of 6eeping re-
cords of all ongoing cases. Harmonisation of cases by regions was carried out. #e 
cases have been regionally allocated and have been assigned to the prosecutors 
wor6ing in the respective regions.
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5. An increase of sta) 

During the reporting year, one more (1) prosecutor was selected to wor6 at the 
SP.- War Crimes Department in the "eld of war crimes investigation. #e 
Department is now sta5ed with a total of four (4) prosecutors in charge of war 
crimes investigations.

Prosecutors wor6ing at this Department will deal exclusively with war crimes in-
vestigation and prosecution. Other cases that fall within the SP.-’s competence 
will not be assigned to them. In the reporting year, the number of professional 
associates and legal o$cers engaged in this Department was also increased.

During the reporting period, two (2) prosecutors, who were not part of the War 
Crimes Department, represented indictments in two cases that had been assigned 
to them before this Department was established.

During the reporting year, there has also been a sta5 increase at the Special De-
partments of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina and the Court of Appeals.

At the end of the reporting year, six (6) new judges were appointed to the Special 
Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina. #ey will start wor6ing in 
this Department in early 2021. #is Department, together with six (6) judges[4] 
selected in mid-2019, is now sta5ed with twelve (12) judges who will consider 
and adjudicate on SP.- indictments, including those on war crimes.

Moreover, at the end of the reporting year, three more (3) judges were selected at 
the Special Department of the Court of Appeals. #ey will start wor6ing in early 
2021. #is Department of the Court of Appeals is sta5ed with eight (8) judges, in-
cluding two (2) Serbian judges, who have so far served as judges of the Mitrovicë/
Mitrovica Court of Appeals Department.

#e selection of judges in special departments was carried out through an inter-
nal vacancy notice.

#e e$ciency of wor6 of Special Department judges has increased, as well as the 
quality of court decisions.

[4]  On December 28, 2020, one of these judges was appointed Acting President of the Basic 
Court of Prishtinë/Pri&tina.
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6. War crimes trials in Kosovo in the context of the Covid-19 pan-
demic

During the reporting year, the wor6 of judicial institutions was a5ected by the 
Covid-19 pandemic. On March 12, 2020, the -JC temporarily restricted regular 
court activities in trials involving the public[5]. #e decision entered into force on 
the same day. #is decision was amended by the -JC decision dated May 29, 2020. 
It obliged the courts to resume wor6, as well as to act in priority cases. It was also 
decided that court sessions be held without the presence of the public, apart from 
the media and monitors. Court employees and participants in the proceedings were 
obliged to adhere to the protective measures against the spread of the Covid-19 
pandemic – wearing protective mas6s and 6eeping a distance were mandatory.

#e three-month suspension of the wor6 of courts had a negative impact - espe-
cially on cases wherein the defendants were in detention on remand.

[5]  According to this decision, all scheduled main trials have been adjourned. #e courts acted 
only in urgent proceedings – when deciding on detention on remand.
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1.1. Preliminary criminal proceedings

1.1.1. The Case: The Prosecutor v. Dervish Krasniqi 

Acting upon a motion "led by the SP.- O$ce (P-PS/PPPS No 34/20), Pre-Trial 
Judge Shadije Gërguri of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/
Pri&tina, in her decision dated October 26, 2020, terminated detention on re-
mand in (e Prosecutor v. Dervish .rasniqi case, which had been ordered against 
the suspect -rasniqi as a security measure a%er an investigation had been opened 
against him for the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Popula-
tion[1]. #e decision entered into force on the same day. 

!e course of preliminary criminal proceedings
With regard to the claims of some witnesses that, during the armed con!ict in 
-osovo in 1998-1999, certain crimes had been committed in the territory of the 
municipality of -linë/-lina, the SP.- O$ce authorised the War Crimes Investiga-
tion Section (WCIS) of the Directorate for Investigation of Serious Crimes (DISC) 
to investigate the allegations given by the witnesses, and to collect information on 
murders, physical, psychological and sexual harassment, expulsion of civilians from 
the city by uniformed and armed members of the police of the .epublic of Serbia, 
as well as by civilians armed with TT pistols, automatic ri!es and police weapons. 
According to witnesses, the suspect Dervish -rasniqi, at that time an active police 
o$cer at the -linë/-lina police station, had also ta6en part in these activities. 

!e criminal report
A%er conducting investigative actions and gathering information, on October 1, 
2019, the WCIS "led a criminal report with the SP.- O$ce against the suspect 
-rasniqi due to a well-founded suspicion that he had been one of the perpetra-
tors of the mentioned crimes, as well as that his actions had contained elements 
of the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population. #e name of 

[1]  Provided for and punishable by Article 142 in conjunction with Article 22 of the SFRY CC, 
as read with with Article 3 of the Geneva Conventions, also provided for and punishable 
by Article 144, Paragraph, 2 in conjunction with Article 31 of the CCRC (2019).

!.!.
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the suspect was placed on the list of wanted suspects. On October 1, 2020, while 
attempting to go through the border crossing to Northern Macedonia Hani and 
Elezit/General Jan/ovi! the suspect was arrested. On the same day, State Prosecu-
tor Dren Peca issued a decision on the forty-eight (48) hour apprehension of the 
suspect. #e following day, on October 2, 2020, the SP.- O$ce (State Prosecutor 
Atdhe Dema) issued a decision to initiate an investigation against the suspect and 
submitted an application for detention on remand to the Special Department of the 
Basic Court of Prishtinë/Pri&tina.

!e ruling to initiate an investigation
#e ruling to initiate an investigation by the SP.- O$ce, dated October 2, 2020, 
charged the suspect with the following: that he, during the armed con!ict in -oso-
vo in 1998-1999, in complicity with other members of the police and the army/
Serbian armed forces committed the following:

- in -linë/-lina, from 28 March to 4 April 1999, as a member of the police, clod 
in uniform as well as in civilian clothes, armed with a TT pistol and an automatic 
ri!e, he 6nowingly and intentionally too6 part and acted in a group in line with 
the established plan and following his superiors’ orders from superiors, and par-
ticipated in the commission of several criminal o5ences of murder and in!ict-
ing wounds, physical and psychological harassment, sexual abuse, destruction of 
property and expulsion of the population from the town; 
- in the period from 2 to 4 April 1999, the whereabouts of the suspect were in the 
village of -ralan/-raljane, where, together with other regime structures, he too6 
part in the harassment, torture and expulsion of the population, when eighty-one 
(81) civilians were 6illed or went missing. #e remains of most of the victims 
(53) have not yet been found. #e event is also 6nown as the “Masa6ra e -ralanit 
Massacre in -raljani”. 
- the suspect was part of the team of two police o$cers and four soldiers who, on 
September 6, 1998, around 15:hours, arrested the injured parties Sh.J. and ..J. (a 
married couple), 6ept them in the premises of the -linë/-lina police station, tied 
them to a radiator and physically abused them. On the same day, having been 
beaten, the injured party Sh. J. was being raped by other members of the Serbian 
police, until she fainted. 

#e Prosecution quali"ed the suspect’s actions as a War Crime against the Civilian 
Population, committed in complicity, in violation of Article 142 in conjunction 
with Article 22 of the SF.Y CC, as well as Article 3 common to the Geneva Con-
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vention. #e activities of the suspect are also punishable under Article 144 in 
conjunction with Article 31 of the CC.C (2019). 

!e detention hearing
Acting upon a request "led by the Prosecution, Pre-Trial Judge Shadije Gërguri 
of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina held a hearing 
on October 2, 2020 in order to review the request for ordering a security measure 
against the suspect. At the request of the Prosecutor (which was granted by the 
Pre-Trial Judge), the hearing was closed to the public, except for the HLC- and 
OSCE observers. 

During the hearing, SP.- Prosecutor Atdhe Dema, reiterated the allegations set 
forth in the decision to initiate the investigation. According to the Prosecution, 
the suspicion that the suspect had ta6en part in the described actions were con-
"rmed by the witnesses in their testimonies during the police investigation. 

During the hearing, the Prosecutor proposed to the Court to order detention 
on remand against the suspect due to the ris6 of !ight in order for him to avoid 
criminal liability, the possibility of obstructing smooth conduct of criminal pro-
ceedings by in!uencing witnesses, and the fact that he was charged with a seri-
ous crime punishable by long-term imprisonment. According to the Prosecutor, 
more lenient measures were insu$cient to ensure the presence of the suspect and 
successful completion of criminal proceedings. #e Prosecutor supported her re-
quest for ordering the strictest measure to ensure the presence of the suspect in 
court with the allegations from the criminal report, testimonies of witnesses, tes-
timonies of the injured parties, as well as with the information obtained through 
investigative activities. 

In response to the Prosecution’s allegations, -rasniqi’s Defence Counsel, Syle-
jman -lina6u, stated that the Prosecution’s request for detnetion on remand did 
not establish a well-founded suspicion that his client had committed the crimes 
he was charged with and as6ed the Prosecution to describe the evidence on which 
the suspicion was based. According to the Defence, the Prosecutor did not state 
speci"c reasons why a more lenient measure would not ensure the presence of the 
suspect in court and a smooth conduct of criminal proceedings. In his opinion, 
the suspect was an elderly person who had never shown interest in living abroad. 
He also stated that the family o5ered bail in the amount of 5,000 euros. 



412 HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"

In his address to the Court, the suspect disputed the claims of the Prosecution 
and his participation in the commission of the charged criminal o5ences. He sup-
ported the allegations of his Defence Counsel.

In response to the Defence’s allegations, the Prosecutor rejected the bail in the 
stated amount, explaining that according to the information gathered by the po-
lice, the suspect o%en travelled abroad, o%en stayed abroad, especially in Austria, 
which called into question his regular appearance in court. 

!e ruling on detention on remand
In his ruling, the Pre-Trial Judge ordered one-month detention on remand against 
the suspect (until November 1, 2020), and granted the Prosecutor’s request sup-
ported by the statements of witnesses and injured parties which included the de-
scription of the suspect’s actions. He found that, in this particular case, there was a 
legal basis for ordering the strictest measure to ensure the presence of the suspect 
in court. 

#e Defence Counsel’s motion to release the suspect on bail, as well as to order 
a more lenient measures to ensure his presence were assessed by the Court as 
unfounded and insu$cient to ensure the suspect’s presence in court and the suc-
cessful conduct of criminal proceedings. 

!e appeal against the +uling
#e suspect’s Defence Counsel, Sylejman -lina6u, "led a timely appeal against 
the Pre-Trial Judge’s ruling to impose the strictest measure to ensure the suspect’s 
presence in court on the following grounds: an erroneous establishment of the 
factual situation regarding the existence of legal conditions for ordering deten-
tion, and the need to ensure the presence of the suspect in the criminal proceed-
ings. He moved the Court of Appeals to grant the suspect’s appeal and to revo6e 
the .uling of the Pre-Trial Judge dated October 2, 2020, as well as to release the 
suspect pending trial or to impose a more lenient measure, especially given his 
family circumstances, poor "nancial situation, and his poor health. 

According to the allegations set forth in the appeal, in this particular case, there 
were no grounds for the suspect to reo5end or to in!uence the witnesses. #e imp-
guned ruling did not propose any speci"c fact that would justify the mentioned 
allegations. #e charged criminal o5ence can be committed in speci"c conditions. 
#e suspect did not commit the charged criminal o5ence, and there was no reason 
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for him to obstruct the criminal proceedings or to in!uence the witnesses, injured 
parties or co-perpetrators. 

In their submission dated October 8, 2020, the Appellate Prosecutor’s O$ce pro-
posed that the appeal "led by the suspect’s Defence Counsel be rejected as un-
founded and that the impguned ruling be upheld.

!e +uling of the Court of Appeals
#e Appellate Panel of the Special Department of the Court of Appeals, presid-
ed over by Judge -reshni6 .adonjiqi[2], in their .uling dated October 12, 2020 
(-..1.S/PN.1.S.br/nr.95/20) rejected the appeal "led by the suspect’s Defence 
Counsel as unfounded and upheld the ruling of the Special Department of the 
Basic Court of Prishtinë/Pri&tina dated October 2, 2020, wherein the detention 
measure had been ordered against the suspect. 

In their decision, the Court of Appeals assessed that the Pre-Trial judge had correct-
ly reasoned the grounded suspicion that the suspect had been involved in the com-
mission of the criminal o5ence described in the ruling to open an investigation and 
in the application for detention on remand, as well as that there were legal grounds 
and reasons for ordering the strictest measures to ensure the suspect’s presence in 
court. According to the "ndings of the Court that decided on the appeal, more 
lenient measures provided by the law were insu$cient to ensure the presence of 
the suspect in the proceedings and to have normal and successful conduct of the 
proceedings. #e detention measure was considered necessary in this speci"c case. 
A well-founded suspicion whether the suspect had committed the criminal o5ence 
would be subject of assessment at the later stages of criminal proceedings. 

!e Prosecutor’s motion on termination of detention
On October 22, 2020, the SP.- O$ce (State Prosecutor Drita Hajdari) submitted 
a motion to the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina to 
terminate detention against the suspect as the reasons for proposing the measure 
to impose this measure against -rasniqi had ceased to exist.

As set forth in the motion, the competent Prosecutor undertoo6 actions during 
the investigative procedure and obtained evidence - he heard witnesses, as well 
as the suspect who again disputed any connection with the charged o5ence. #e 

[2]  Members of the Appellate Panel: Judges Vaton Durguti and Burim Ademi. 
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evidence obtained during the investigation could not con"rm any involvement of 
the suspect in the commission of the crimes committed during the armed con!ict 
in -osovo in 1998-1999. 

A%er the suspect’s arrest, some witnesses too6 part in certain electronic media 
programmes or gave interviews wherein they testi"ed about the suspect’s involve-
ment in the crimes committed during the armed con!ict in -osovo, and con-
"rmed in their interviews with WCIS investigators that the events they spo6e 
about in the media had ta6en place in 1992-1993, being the period not covered 
by the armed con!ict in -osovo. 

According to the motion to terminate detention on remand against the suspect 
-rasniqi (during the investigation, his actions were speci"ed in the ruling to initi-
ate the investigation and in the application for detention on remand against -ras-
niqi), protected witness B2, who was mistreated and tortured in September 1998 
together with protected witness B1 by members of the police and armed forces 
at the -linë/-lina Police Station, con"rmed that, on the critical day, while being 
held together with witness B1 in the given premises, the suspect came to the door 
of the room and addressed witness B2 with the words: “Now you will see what 
will happen to you” and then wal6ed away. According to this protected witness, 
that was all that the suspect did on the critical day and he in no way participated 
in the harassment of witnesses B1 and B2. 

According to the Prosecution’s motion to terminate detention, it was established 
during the investigation that the suspect had not had any leading role at the 
-linë/-lina Police Station. #us, there was no legal basis for criminal prosecution 
under command responsibility. #e investigation also did not establish that the 
suspect had been involved in the events that had ta6en place in the -linë/-lina 
region during the period, where he had served as a police o$cer at the Serbi-
an Ministry of Interior (MUP) police station. For these reasons, the Prosecution 
found that the reasons for the detention on remand ordered against the suspect 
ceased to exist and moved the Court to terminate this measure against the sus-
pect Dervish -rasniqi. 

+uling on termination of detention
Acting upon the Prosecution’s motion, pursuant to Article 185 § 3 of the CPC.-, 
without holding a session, the Pre-Trial Judge of the Special Department of the 
Basic Court of Prishtinë/Pri&tina (Shadije Gëguri) issued a ruling on October 26, 
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2020, whereby the detention measure ordered against the suspect -rasniqi was 
terminated. In the reasoning of this ruling, the Court stated that it acted upon the 
Prosecution’s motion, which, a%er the suspect had been apprehended and placed 
into detention, conducted investigated, examined witnesses, obtained material 
evidence and heard the suspect. Having analysed the obtained evidence, the Pros-
ecution moved the Court to terminate the detention measure against the suspect.

#e ruling came into force on the same day, and the suspect was released from 
detention immediately a%er the ruling had been rendered. 

!e ruling on termination of investigation
On November 9, 2020, the SP.- O$ce (State Prosecutor Drita Hajdari) issued a 
ruling on termination of investigation against the suspect -rasniqi as there was 
no grounded suspicion that he had committed the criminal o5ence of War Crimes 
against the Civilian Population. 

#e evidence obtained during the investigation did not con"rm that the suspect 
had participated in the commission of the crime - physical and mental harass-
ment of witnesses B1 and B2 in the premises of the police station in -linë/-lina. 
#e suspect had not been present among the police o$cers who had mistreated 
the injured parties on the critical day, apart from the sentenece he had uttered at 
the door of the room where they had been 6ept. While being shown a photo al-
bum, the injured parties could not identify the suspect with certainty among the 
presented photos of possible perpetrators. 

During the investigation, the Prosecution examined about twenty (20) witnesses, 
none of whom con"rmed that the suspect had participated in the commission of 
the charged criminal o5ences in the ruling to initiate the investigation.

Findings of the HLC*
Based on the analysis of court documents from (e Prosecutor v. Dervish .rasniqi 
case to which we had access while compiling the present annual report, the HLC- 
welcomes the promptness in conducting investigations against persons arrested due 
to a grounded suspicion of having committed the criminal o5ence of War Crimes 
against the Civilian Population. #e suspect spent less than a month in detention, 
i.e. a total of twenty-six (26) days. Within less than a month, the SP.- O$ce con-
ducted investigations and established, on the basis of the newly obtained evidence, 
that in this particular case there were no elements for holding the suspect further in 
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detention, i.e. that there was no evidence of the suspect’s involvement in the events 
that had ta6en place during the armed con!ict in -linë/-lina region, where the 
suspect had wor6ed at the MOI police station. A%er underta6ing all the necessary 
investigative actions, the Prosecution moved the Court to terminate the detention 
measure. #is was granted by the Court, and a%er a few days, in a separate ruling, 
the investigation against the suspect was terminated.

In the given case, there is a question as to on which evidence the Prosecution 
launched an investigation against the suspect for a very serious crime that carries 
a long term-sentence. What are the facts that the prosecution had at their disposal 
to enter the name of the suspect on the list of wanted persons, in addition to the 
suspicion, and to arrest him while he was trying to cross the border to Northern 
Macedonia. A%er that, he was placed in detention, an investigation was launched 
against him, and the detention measure was proposed, which was accepted by 
the courts of both instances. #e courts assesed the supporting evidence against 
-rasniqi as valid and as a su$cient ground for apprehension.

It is extremely positive that, in this case, detention did not last long. However, in 
any case, before rendering a decision on arrest, the Prosecution has the duty to con-
duct a more detailed veri"cation of their suspicion from several sources, to obtain 
evidence on the basis of which an investigation should be initiated and to arrest 
a person, especially for serious crimes such as war crimes. #e manner how the 
Proscution handled this case, and the fact that this has not been the "rst time that 
an investigation was initiated only a%er a person had been arrested does not leave a 
good impression, especially in sensitive and di$cult cases such as war crimes. 

1.1.2. The Case: The Prosecutor v. Svetomir Ba"evi# 

On December 24, 2020, Pre-Trial Judge Albina Shabani-.ama of the Special De-
partment of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina rendered a ruling in (e Pros-
ecutor v. Svetomir Ba#evi! case wherein the suspect Ba+evi' was ordered deten-
tion on remand for the period of thirty (30) days, i.e. until January 22, 2021, as 
there was a founded suspicion that he had committed the criminal o5ence of War 
Crimes against the Civilian Population[3] in 1998-1999.

[3]  Provided for and punishable under Article 142, in conjunction with Article 22 of the SFRY 
CC, also provided for and punishable under Article 146 of the CCRC (No. 06/L-074).
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#e Pre-Trial Judge rendered the ruling, wherein detention was ordered, a%er the 
hearing held upon the SP.-’s application for detention on remand dated Decem-
ber 23, 2020 (-TS.br./PPS.nr 108/20).

!e course of preliminary criminal proceedings
On December 22, 2020, the Pejë/Pe' Police Station was informed by a citizen, 
whose initials are S.Ç, that a person suspected of having committed the crimi-
nal o5ence of War Crimes against the Civilian Population by participating in the 
harassment of members of the -adrijaj family from the village of Bellopojë/Belo 
Polje, Pejë/Pe' municipality, during the armed con!ict in -osovo, was present in 
the o$ce of a notary in Pejë/Pe'[4].

#e suspect Svetomir Ba+evi' was arrested by the -osovo Police War Crimes In-
vestigation Unit (WCIU), and, on the same day, was placed into forty-eight-hour 
detention. On the same day, December 22, 2020, the SP.- O$ce "led a criminal 
report against Ba+evi'. Witnesses were heard and the suspect was identi"ed by 
some of them.

!e ruling to initiate an investigation
In their ruling dated December 23, 2020 (State Prosecutor Ilir Morina), the SP.- 
O$ce launched an investigation against the suspect Svetomir Ba+evi' as there 
was a well-founded suspicion: that, in the period 1998-1999. in the village of Bel-
lopojë/Belo Polje, Pejë/Pe' municipality, acting alone or in complicity with un-
6nown persons, as a member of the F.Y police and armed forces, he committed a 
serious violation of the rules of international law during the war by acting against 
civilians and property, speci"cally Article 3, Paragraphs a), b) and c) common to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949. Being armed, he went to the house 
of .exhepa -adrijaj’s family, where he physically and mentally harassed members 
of his family. A%er the harassment, he too6 .exhep hostage (nowadays deceased), 
ordered him to lie on the ground, and tried to 6ill him by "ring a weapon in his 
direction. However, he failed. He then returned to the house, abducted .exhep’s 
wife Hatixha (about 60 years old at the time) and too6 her to a village shop, where 
he physically harassed her in the presence of other un6nown persons. #e injured 
party was released on the same day with the intervention of their neighbor M.S.

[4]  At the time of dra%ing the annual report, the HLCK  did not have more details about which 
notary o$ce it was.
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!e application for ordering security measures 
On December 23, 2020, the SP.- O$ce submitted to the Special Department 
of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina an application for detention against the 
suspect, as a measure to ensure his presence in court, due to a well-founded sus-
picion that he had committed the criminal o5ence as described above as well as 
that, if released, the suspect might !ee. According to the Prosecution, the suspect 
was a resident of the village of Bellopojë/Belo Polje. He le% -osovo a%er the end 
of the armed con!ict and then lived in Serbia. On the critical day, he was in Pejë/
Pe' in relation to personal matters. #e Prosecution was of the opinion that the 
suspect’s release would prevent normal conduct of criminal proceedings.

!e detention hearing 
Acting upon the request of the SP.- O$ce, Pre-trial Judge Albina Shabani-.a-
ma held a hearing on December 24, 2020, which was closed to the public.

A%er the hearing, the Pre-Trial Judge issued a ruling granting the Prosecution’s 
request to order the strictest measure to ensure the presence of the suspect in 
court, i.e. 30-day long detention, until January 22, 2021, as there was a ground-
ed suspicion that the suspect had committed the criminal o5ence of War Crime 
against the Civilian Population[5].

According to the given ruling, during the session, the Special Prosecutor stood by 
the written request for ordering security measures. Addressing the Court during 
the session, he added that the heard witnesses identi"ed the suspect, who was their 
neighbour. According to the Prosecution, their statements provided a su$cient 
basis for initiating an investigation against the suspect, as well as for ordering the 
strictest measure to ensure his presence in court and to have smooth course of crim-
inal proceedings. #e Prosecutor stated that a chec6 through the Civil .egistration 
Agency established that the suspect was not registered, or that he resided in -osovo.

#e Defence Counsel to the suspect, attorney Dejan Vasi' from Mirovicë/Mitro-
vica, objected to the allegations of the Special Prosecutor. According to the De-
fence Counsel, in this speci"c case, the basic condition for ordering the strictest 
measure for the suspect had not been ful"lled, i.e. a well-founded suspicion. Ac-
cording to the attorney, the grounded suspicion, as claimed by the Prosecution, 
was based on the testimonies of witnesses which were not veri"able. Moreover, 

[5]  Provided for and punishable under Article 142, in conjunction with Article 22 of the SFRY 
CC, also provided for and punishable under Article 146 of the CCRK (No. 06/L-074).
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the suspect could not in!uence the witnesses, as the Prosecution did not state in 
their request the names of the witnesses who could be in!uenced.

According to the Defence, the suspect was born in -osovo, was registered in the 
-osovo birth registry and was a citizen of -osovo, regardless of whether he had 
-osovo identity documents or not. #e attorney moved the Court to reject the 
application for ordering the measure and to release the suspect pending trial.

#e suspect supported the claims of his Defence Counsel. He added that if he 
had done anything wrong, he would not have returned to -osovo. He explained 
that a%er the armed con!ict, he had lived with his parents in -osovo for a while. 
A%er that, he had moved, but he had been coming bac6 very o%en. According to 
him, some Prosecution witnesses probably testi"ed against him because he had 
not been on good terms with them since 2003, but he had good relations with the 
-adrijaj family, because they had been their neighbors.

!e ruling on detention on remand
Having held the session and analysed the case "le, the Pre-Trial Judge, in her ruling 
dated December 24, 2020, found that the Prosecution’s application for detention on 
remand was founded. According to the Judge, there was a well-founded suspicion 
that the suspect’s actions contained elements of the charged criminal o5ence, and 
that further investigation could determine his involvement in the commission of 
the criminal o5ence.

According to the Court’s "ndings, in the speci"c case, there were elements for or-
dering the strictest measure against the suspect.

According to the Court’s "ndings, if he were released, he could leave -osovo in 
order to avoid criminal responsibility because he was suspected of having commit-
ted a serious criminal o5ence. #e suspect had not lived in -osovo since 1999, he 
was not registered in the -osovo Civil .egistration Agency, and he did not possess 
-osovo identity documents. His absence would obstruct normal conduct of crim-
inal proceedings against him. According to the Court’s "ndings, there was a pos-
sibility of in!uencing the witnesses, because the suspect himself stated before the 
Court that he had 6nown them well, since they were from the same village.

When considering the Prosecution’s application, the Court also too6 into account 
the request of the Defence to order a more lenient measure against the suspect, but 
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in this case, as well as due to the stage of the proceedings, detention was necessary 
in order to ensure his presence in court and successful conduct of the proceedings.

While dra%ing the report, the HLC- did not have access to court documentation 
on the appellate proceedings.

Findings of the HLC*
Preliminary criminal proceedings against the suspect Ba+evi' were initiated at the 
very end of the reporting year. At this stage of criminal proceedings, the HLC- was 
not able to comment on the evidence available to the Prosecution, the grounds for 
initiating the proceedings and for ordering the measure to ensure the presence of 
the suspect at the trial.

Based on the limited access to court documentation in the pre-trial phase of this 
case, the HLC- noted that, both the Prosecution and the Court, in certain proce-
dural decisions (the ruling to initiate an investigation, the application for detention 
on remand, the ruling on detention on remand), when stating the legal classi"ca-
tion of the charged criminal o5ence, failed to state the full legal title of the criminal 
o5ence. In their rulings, they cited only Article 146[6] for the criminal o5ence with 
which Ba+evi' was charged. Moreover, in the mentioned rulings, when providing 
legal classi"cation of the criminal o5ence, both judicial institutions, in addition to 
this article, did not state the speci"c actions the suspect was charged with, i.e. the 
paragraph of the article describing the criminal acts that constitute the given crim-
inal o5ence (e.g. violence against life, torture, hostage ta6ing, an attac6 against the 
dignity of the person), which are more thoroughly described in the paragraphs of 
the given article. 

[6]  Legal title of the criminal o5ence: War Crimes in serious violation of Article 3 common to 
the Geneva Conventions. 
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!.".1.2. First instance trials

1.2.1. The Case: The Prosecutor v. Zoran $oki# 

In 2020, the main trial in (e Prosecutor v. Zoran ,o/i! case, opened on Decem-
ber 4, 2019, countiued with the presentation of evidence before the Trial Panel of 
the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, presided over by 
Judge Arben Hoti[7].

#e trial was opened according to the SP.- indictment dated May 31, 2019 
(-TS.no. 23/2018). #e indictment charged 1o6i' with committing in complici-
ty with un6nown persons the following criminal o5ences: War Crimes against the 
Civilian Population[8], War Crimes in serious violation of Article 3 of the Geneva 
Conventions[9] and War Crimes in serious violation of the laws and customs appli-
cable in non-international armed con$icts[10]. 

#e main trial was not completed by the end of the reporting period. #e con-
tinuation of the main trial has been announced for January 15, 2021, when the 
closing arguments of the parties to the proceedings are expected.

!e course of criminal proceedings hitherto[11]

On October 8, 2018, the SP.- O$ce issued a ruling to open an investigation 

[7]  Members of the Trial Panel, Judges Albina Shabani-Rama and Shadije Gërguri. 
[8]  Provided for and punishable by Article 142 of the CC SFRY applicable according to the 

UNMIK Regulation 24/1999 of 12 December 1999. 
[9]  Provided for and punishable by Article 152, paragraph 1 of the CCRC (2012), according 

to which the classi"cation of the charged criminal o5ences has been carried out in the 
indictment dated May 31, 2019.

[10]  Provided for an punishable by Article 153, Paragraph 1, items 2.1, 2.2, 2.5, 2.8, 2.13 and 
2.15 and Article 3 of the CCRK (2012).

[11]  #e 2019 Annual Report on Monitoring War Crimes contains the part of the criminal procee-
dings that took place in this case during that year. #is report will brie!y present the actions 
taken in the previous reporting year, with a focus on procedural actions taken during 2020. 
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against the suspect Zoran 1o6i' for several criminal o5ences on suspicion that, 
he, in .ristal settlement in Pejë/Pe', during March and May 1999, had ta6en part 
in committing several serious criminal o5ences together with certain uniformed 
and armed persons, when 33 Albanian civilians had been 6illed. In the mentioned 
ruling, the investigation was initiated against the suspects .B, VI and SS. #e in-
vestigation was launched following the investigation by the -osovo Police Serious 
Crimes Investigation Directorate (SCID) and a%er the evidence had been obtained. 

#e SP.- O$ce submitted a request to the Serious Crimes Department of the 
Basic Court of Pejë/Pe' to issue arrest warrants against the persons suspected of 
having committed this crime and against whom the investigation was initiated, 
as it was not possible to summon them regularly. #ey did not respond to regular 
summons from the competent institutions. A%er the chec6s, information was ob-
tained that they no longer lived at the addresses that the Prosecution had.

Acting at this request of the Prosecution O$ce, on November 2, 2018, the Basic 
Court of Pejë/Pe' issued an arrest warrant against the persons who were subject of 
investigation as per the aforementioned ruling of the Prosecution O$ce dated Oc-
tober 8, 2018. In accordance with this order, the suspect Zoran 1o6i' was arrested 
at the Jarinë/Jarinje border crossing, Leposaviq/Leposavi' municipality, on Febru-
ary 1, 2019, at 10:00 PM, In relation to the remaining suspects, the investigation was 
suspended as they were not accessible to the -osovo law enforcement authorities. 

A%er the arrest of the suspect Zoran 1o6i', a ruling was issued on his forty-eight-hour 
(48) apprehension and an application for detention on remand was sent in order to 
ensure his presence in court and to enable smooth conduct of criminal proceedings. 

On February 2, 2019, a Pre-Trial Judge of the Serious Crimes Department of the 
Basic Court of Pejë/Pe' issued a ruling ordering the suspect 1o6i' to be placed 
into detention on remand for a period of one (1) month, until March 2, 2019. 
#is ruling rejected the Defence’s request for a more lenient measure. #is ruling 
was a$rmed in the appellate proceedings before the Court of Appeals in a ruling 
dated February 22, 2019. 

On May 31, 2019, the SP.- o$ce "led an indictment against 1o6i'. A%er the 
new -osovo Law on Courts[12] entered into force, the indictment was submit-

[12]  #e new Law on Courts, which entered into force on January 2, 2019, established a Spe-
cial Department at the Basic Court in Prishtinë/Pri&tina to act upon indictments from 
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ted to the newly established Special Department of the Basic Court of Prishtinë/
Pri&tina for adjudication.

!e indictment
#e SP.- O$ce (State Prosecutor Habibe Salihi) "led the indictment 1o6i' for a 
number of criminal o5ences: War Crimes against the Civilian Population[13], War 
Crimes in serious violation of Article 3 of the Geneva Conventions and War Crimes 
in serious violation of the laws and customs applicable in non-international armed 
con$icts. 

According the indictment, the Defendant committed these o5ences in the follow-
ing manner:
- during March and April 1999, in .ristal settlement in Pejë/Pe', acting within 
an organized criminal group composed of uniformed and armed members of the 
Serbian army, police and paramilitary groups (still inaccessible to the -osovo law 
enforcement authorities), by intimidating, robbing, 6illing and expelling, he vi-
olated the bodily integrity or health of unprotected Albanian civilian population 
not directly involved in the con!ict. On this occasion, he entered the houses of 
Albanian civilians, forced them to leave the city with their families, in!icted great 
mental su5ering on them, con"scated money and valuables, and physically and 
mentally abused them. From the house of the now deceased Hilmija Zeqiraj, he 
expelled his family and the families who were ta6ing refuge in his house at the 
time (the family of his brother S6ender and the family of Shaban -aliqani, who 
had previously been forced to leave their family homes), and ordered them to 
hand over the money and valuables such as family jewellery.

In the yard of Hilmija Zeqiraj’s house, he beat Shaban -aliqani, hit him in the 
face, bro6e his teeth, and then 6illed Hilmija Zeqiraj. #en he too6 1,000 DM 
from S6ender Zeqiraj. A%er expelling the civilians from the house, some 70 me-
ters from the Zeqiri family’s yard, near the gate of Asllan Mula’s house, the Defen-
dant separated S6ender Zeqiraj, Shaban -aliqani and Bash6im Berish from the 
convoy and then, in the yard of Asllan Mula’s house, by opening burst "re from 
his -alashni6ov, he shot S6ender in the head and Bash6im in the chest. He told 
Shaban: ’What are you waiting for, run!’ Shaban ran away from the scene. Along 

the SPRK O$ce and to investigate and prosecute serious criminal o5ences: https://gzk.
rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18302 

[13]  Provided for and punishable by Article 142 of the CC SFRY applicable according to the 
UNMIK Regulation 24/1999 of 12 December 1999.
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the way, he met .iza Mamaj, who was shot in the chest while he was approaching 
an armed group. He died immediately as he succumbed to his injuries. Shaban 
proceeded towards his father’s house, wherefrom he le% for Montenegro the fol-
lowing day. 

!e indictment assessment procedure
Judge Arben Hoti[14] of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/
Pri&tina held an initial hearing on July 11, 2019[15]. A%er reading the indictment, 
the Defendant stated that he understood the allegations and pleaded not guilty to 
all of the charges.

A%er the hearing, the Defence submitted a timely written request to dismiss the 
indictment. According to the Defence’s "ndings, the indictment was !awed, not 
based on a well-founded suspicion, imprecise and unclear. 

!e Special Department’s ruling on the Defence’s motion and objections
On September 16, 2019, a%er the initial and the second hearing had been held (on 
July 11 and August 2019), the Presiding Trial Judge rendered a ruling wherein the 
Defendant’s motion to dismiss the indictment and the objections to the proposed 
evidence were rejected as unfounded. According to the "ndings of the Court, on 
the basis of the material evidence and witness testimonies in the case "le, there 
was a well-founded suspicion that Defendant 1o6i' had committed the charged 
criminal o5ences set forth in the indictment.

Acting upon the appeal "led by the Defendant and his Defence, the Appellate 
Panel of the Court of Appeals[16] issued a ruling on October 17, 2019, wherein 
the appeal was assessed as unfounded and the ruling of the Special Department 
of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina was a$rmed. According to the "ndings 
of the court of second instance, the factual situation, which could be con"rmed 
by the evidence in support of the indictment, provided su$cient grounds for a 
well-founded suspicion that the Defendant had committed the charged criminal 

[14]  During this hearing, he was adjudicating as Single Trial Judge.
[15]  Article 242, Paragraph 7 CPCRK foresees that if the defendant is being held in detention 

on remand, the initial hearing shall be held at the "rst opportunity, not to exceed "%een 
(15) days from the indictment being "led.

[16]  #e Appeal was adjudicated by the Appellate Panel of the Special Department of the Court 
of Appeals presided over by Judge Kreshnik Radonjiqi and composed of Judges Gordana 
Vla&kovi' and Ferit Osmani. 
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o5ences. In the speci"c case, there were no circumstances that precluded crim-
inal prosecution; the criminal o5ence the Defendant was charged with was not 
time-barred or subject to amnesty or pardon.

!e main trial
#e main trial before the Trial Panel of the Special Department of the Basic Court 
of Prishtinë/Pri&tina was o$cially opened on December 4, 2019. In the course of 
2019, in addition to the initial and the second hearing held on July 11 and August 
14, 2019, the Trial Panel was also in session on December 4 and 19 December 
2019, i.e. a total of four (4) days. 

In the part of the trial held during 2019, the indictment was read. #e Defendant 
stated that he understood it, but he pleaded not guilty. Opening statements by the 
parties to the proceedings were also presented. #ree (3) Prosecution witnesses 
were heard and the hearing of another Prosecution witness started. 

#e main trial in the reporting period continued on January 20, 2020, when a 
Prosecution witnesses was heard, whose hearing began at the last session of the 
Trial Panel held on December 19, 2019. 

During the reporting period, the Trial Panel was in session for eight (8) days[17]. 
During the main trial, in addition to one (1) witness who continued to testify, 
"ve (5) witnesses were heard as proposed by the Prosecution. #e Trial Panel also 
heard (3) witnesses at the request of the injured parties’ legal representatives, as 
well as two (2) witnesses proposed by the Defence. During the proceedings, the 
injured parties’ legal representative and the Defence Counsel withdrew from ex-
amining certain witnesses they had proposed during the trial for various reasons. 
During the reporting period, material evidence proposed by the parties to the 
proceedings was presented before the Trial Panel, thus ending the evidentiary 
proceedings.

[17]  One hearing scheduled for March 27, 2020 was postponed due to the suspension of the 
work of the Court in order to prevent the spread of the Covid-19 pandemic. #e next sessi-
on of the Trial Panel was held on June 18, 2020. As more than three (3) months had passed 
since the last session of the Panel (March 6, 2020), pursuant to Article 311, Paragraph 3 
of the CPCRK, the trial started from the beginning, i.e. with the consent of the parties to 
the proceedings it was stated in the o$cial minutes that the previously taken procedural 
actions were considered read and administered.
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In his defence before the Trial Panel, the Defendant 1o6i', in response to direct 
questions from his Defence Counsel, Attorney Ljubomir Pantovi' from Mitrovicë/
Mitrovica, also spo6e about under what circumstances he had been arrested at the 
Jarinë/Jarinje border crossing on February 1, 2019. He stated that he had been born 
in Pejë/Pe', where he had lived until mid-March 1999, when he had le% for Belgrade 
on his own due to the security situation, while his family had remained in Pejë/Pe'. 
A%er that, he had returned to Pejë/Pe' for the "rst time on June 12 the same year to 
ta6e his mother out of the town the following morning, while his father and sisters 
had remained in Pejë/Pe' for another month. His father and sisters still lived in 
the northern part of Mitrovicë/Mitrovica, where he had also lived until 2014-2015. 
While living in -osovo, he had wor6ed for many international and non-govern-
mental organizations, as well as the Ministry of .eturns and Communities, and 
the Administrative O$ce in the North. He had been employed in the mentioned 
organizations and institutions through a vacancy notice. He was in possession of 
information that prior to getting employed, a candidate’s bac6ground chec6 was 
carried out. He had wor6ed with fellow Albanians and had never had a problem. 
Prior to the armed con!ict, he had also wor6ed for the OSCE Veri"cation Mission 
until the end of their wor6 in -osovo in 1999. He also explained the circumstances 
under which the Territorial Defence had allocated him a weapon, a -alashni6ov 
made in Zastava (’Zastava’ from -ragujevac), as well as 120 bullets, sometime in 
1997. A%er ta6ing the weapons, he had hidden them on the common terrace of 
the building where he had been living (a high residential building in Pejë/Pe' near 
the courthouse), behind "rewood, which had been used only by a few tenants and 
where his family had usually 6ept tools. He had never used that weapon and he did 
not 6now what had happened to it a%er he had le%. 

During his stay in Belgrade, he had mostly spent his time at the faculty during the 
day, participating in many events he and his colleagues had organized at the time. 
While wor6ing at the afore-mentioned Ministry, as well as at the Mitrovicë/Mitro-
vica Administrative O$ce, he had had the opportunity to meet many o$cials as a 
community representative - Vlora Çita6u, and even Hillary Clinton, with whom he 
had ta6en a photo. 

#e Defendant answered the Prosecutor’s cross-examination questions, which 
mainly referred to the inconsistency of the Defendant’s answers with the testimo-
nies of certain Prosecution witnesses before the Panel, such as when the OSCE 
Veri"cation Mission had le% -osovo, until when he had wor6ed in the Mission, 
on what date in March 1999 he had le% Pejë/Pe' for Belgrade. #e Defendant was 
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not precise in his answers to the mentioned and also other questions; he did not 
remember many details, especially the dates. 

#e Defendant was also cross-examined by the injured parties’ legal represen-
tative, Attorney -ujtim -ërveshi from Prishtinë/Pri&tina, who confronted the 
Defendant with many of the answers he had given during direct examination, as 
well as with his statements from earlier stages of the proceedings at the Police and 
the Prosecution. #e legal representative as6ed the Defendant about many events 
that had ta6en place in the area of   the town of Pejë/Pe' in 1998-1999 during 
the armed con!ict, to which the Defendant did not respond because he did not 
6now or did not remember the details, especially when it came to dates. He did 
not recall the period when certain events had ta6en place in the town, even those 
related to his area of wor6 (he had wor6ed as a waiter in some cafes in Pejë/Pe'), 
such as when and where he had wor6ed, who had been the owner of a cafe, etc. 
#e Defendant also did not give answers to the questions about many fellow cit-
izens who had been members of paramilitary organizations or who had come 
to -osovo as members of paramilitary units, and who were suspected of having 
committed many crimes in the town. 

When as6ed by the legal representative about the Defendant’s certain nationalistic 
comments which he had posted on social networ6s at the time while he had been 
wor6ing for certain international organizations, the Defendant answered that he 
had not expected to have such a di$cult situation in his life. He expressed regret 
over the events that had ta6en place in the critical period in Pejë/Pe', but reiterated 
that he had nothing to do with it, and that he could not have done anything li6e 
that, regardless of some of his ’poor jo6es’ or certain ’tifosi’ slogans he had posted on 
his pro"les. #e Defendant stated that they could not serve as a basis for assessing 
his personality, and reiterated that he was sorry for what had happened. 

#e part of the main trial that too6 place until mid-March 2020 was open to the 
public. #e continuation of the trial, which too6 place from early June 2020 until 
the end of 2020, was open to monitors and the media, but not to the public, in 
accordance with the decision of the -osovo Judicial Council (-JC) dated May 29, 
2020, to prevent the spread of the Covid-19 pandemic. #e trial was conducted 
in Albanian, with interpretation into Serbian for the Defendant and his Defence 
Counsel, or with consecutive interpretation from Serbian into Albanian during 
the parts of the proceedings when the Defendant and his Defence Counsel ad-
dressed the Court.
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In 2019, the indictment was mainly represented by SP.- Prosecutor Habiba Sa-
lihi. During some parts of the main trial, she was replaced by State Prosecutors 
Fi6rije -rasniqi and Ilir Morina.

Findings of the HLC*
1. During the main trial that too6 place in the course of the reporting period, the 
Trial Panel in (e Prosecutor v. Zoran ,o/i! case was in session for only eight (8) 
days, when eleven (11) witnesses proposed by the parties were heard. 

Irrespective of the speci"c situation the judiciary was facing in the reporting year, 
as well as the fact that the trial is coming to an end, the HLC- is forced to have a 
critical approach towards the fact that the main trial[18] in this case has been lasting 
for too long, especially bearing in mind the fact that the Defendant has been in de-
tention on remand for almost two (2) years. #is can be considered a major mista6e 
by the Court. #e provisions of the Criminal Procedure Code, the Constitution of 
-osovo, and the Geneva Convention on Human .ights and Freedoms, as well as 
many other international regulations, explicitly provide that the main trial, as well 
as the entire proceedings against detainees, be conducted without delay. 

#e HLC- believes that the presumption of innocence must dominate through-
out the proceedings and that judicial authorities, despite a reasonable assessment 
that the presence of a suspect or a defendant cannot be fully guaranteed by a 
measure other than detention, must always bear in mind that detention must be 
as short as possible because no one is guilty until proven so by a "nal judgment. 
#e judiciary must ensure that deprivation of liberty in such cases should last as 
short as possible, and this is possible if the court becomes more expedite. 

2. During the main trial, the Trial Panel observed the legal provisions on the con-
duct of the main trial. #e parties had the opportunity to exercise their legal rights 
in submitting motions for evidence, and in confronting the evidence and objections 
(on which the Trial Panel rendered reasoned decisions) and in as6ing questions. 
#e HLC- would li6e to welcome the presence of the injured parties’ representative 

[18]  Article 314, Paragraph 1, item 1.2 of the CPCRK provides for: ’If the main trial is before 
a trial panel, the main trial shall be completed within one hundred and twenty (120) days, 
unless the trial panel issues a reasoned decision to extend the time for the main trial for 
one of the reasons in paragraph 2 of the present Article’ (a large number of witnesses, the 
testimony of witnesses is lengthy, a large number of exhibits and the security of the trial 
require an extension)
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in the case, as his engagement, suggestions, questions, objections, as well as well a 
developed strategy have greatly contributed to clarifying many of the circumstances 
of this case. 

In previous annual reports, the HLC- repeatedly emphasised in its recommenda-
tions that mandatory engagement of injured parties’ legal representative should be 
a common practice in war crimes cases. #ey should also be hired ex o$cio. War 
crimes cases are very sensitive and traumatic, and victims were exposed to great 
physical and mental su5ering with grave and mostly irreparable consequences. 
Moreover, these are criminal proceedings that in most cases are conducted decades 
a%er the event. Both victims and their families need maximum professional assis-
tance to enjoy justice and their rights.

1.2.2. The Case: The Prosecutor v. Nenad Arsi# 

On December 24, 2020, in (e Prosecutor v. Nenad Arsi' case, a Trial Panel of the 
Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina (presided over by 
Judge Albina Shabani-.ama[19]) announced a judgment wherein the Defendant 
Arsi' was found guilty of the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian 
Population[20] on two counts. #e Defendant was sentenced to six (6) years of 
imprisonment.
 
#e "rst-instance judgment was announced a%er the main trial which was opened 
according to the SP.- indictment (-TS. No. 01/2016) dated December 6, 2019.

During the main trial, the Defendant was in detention on remand, which had 
been ordered against him from the moment of his arrest on October 22, 2019. 
Detention on remand has been extended until the judgment becomes "nal[21].

[19]  Members of the Trial Panel: Judges Shadije Gërguri and Arben Hoti.
[20]  Provided for and punishable under Article 142 in conjunction with Article 22 of the CC 

SFRY, also punishable as a War Crime in serious violation of the Geneva Conventions under 
Article 144, Paragraph 2, item 2.2, 2.3, in conjunction with item 1, sub-item 1.2 as read 
with Article 31 of the CCRK (2019). 

[21]  Article 367, Paragraph 2 of the CPCRK provides for: ’If a single trial judge or trial panel 
imposes a sentence with imprisonment of "ve (5) or more years, and imposes detention 
on remand, for the accused if he or she is not in detention, or extends it when the accused 
is already in detention’.
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#e main trial against the Defendant in the course of 2020 was open to moni-
tors and the media, but not to the public, in order to prevent the spread of the 
Covid-19 pandemic.

!e course of criminal proceedings
O$cial criminal proceedings against the Defendant Arsi' were initiated by a crim-
inal report "led in 2015 with the EULEX police[22] by the Shala family members 
from Prishtinë/Pri&tina. According to the report, on May 21, 1999, the Shala family 
members had been subjected to harassment and robbery by members of the Serbi-
an police force, including the then reserve police o$cer Nenad Arsi'. 

Acting upon the criminal report, the SP.- O$ce authorised the -osovo Police 
War Crimes Investigation Unit (WCIU) to investigate the allegations of the Shala 
family members. On September 5, 2019, the WCIU "led a criminal report with the 
Prosecutor’s O$ce against the then suspect Arsi' due to a well-founded suspicion 
that he had committed the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian 
Population.

On October 22, 2019, the SP.- O$ce (State Prosecutor Drita Hajdari) issued a rul-
ing to initiate an investigation against the suspect Nenad Arsi' due to the existence 
the well-founded suspicion that during the armed con!ict in -osovo, on May 21, 
1999, in Emshir settlement in Prishtinë/Pri&tina, on the property belonging to the 
Shala family, in complicity with three unidenti"ed members of the Serbian police, 
he had beaten and mistreated the Shala brothers - S6ender and Ja6up - and had 
participated in the search of the family houses belonging to brothers Ja6up, S6end-
er, Isa6 and Enver Shala. On that occasion, he had illegally con"scated a signi"cant 
amount of money and other valuables.

#e prosecutor classi"ed the actions of the suspect as a War Crime against the Ci-
vilian Population, also punishable as a War Crime in serious violation of the Geneva 
Conventions, committed in complicity.

!e detention measure 
#e suspect was arrested on October 22, 2019, while crossing the Merdare border 
point, and was ordered to be apprehended by the police for forty-eight (48) hours. 

[22]  Following the reduction of the mandate of 15 June 2014, EULEX International Prose-
cutors were no longer allowed to issue new rulings to open investigations (apart from in 
exceptional cases); thus, the case was transferred to local SPRK Prosecutors.
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On the same day, the SP.- O$ce submitted a reasoned request to the Special 
Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina to order detention, i.e. the 
strictest measure to ensure the suspect’s presence in court.

A%er the hearing held on October 23, 2019, Pre-Trial Judge Valon -urtaj of the Spe-
cial Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina issued a ruling ordering 
one-month detention on remand against the suspect. #is measure was a$rmed 
by the rulings of the Appellate Panel[23] of the Special Department of the Court of 
Appeals dated October 30, 2019 and November 1, 2019. #e appeals "led by the 
suspect’s Defence Counsels against these rulings were assessed as unfounded[24].
 
!e indictment
A%er the completion of the investigation, the SP.- o$ce (State Prosecutor Drita 
Hajdari) "led an indictment against Nenad Arsi' on December 6, 2019.

As a member of the Serbian police reserve and in complicity with other uniden-
ti"ed members of the police, the Defendant was charged with serious violation of 
the rules of international humanitarian law during the armed con!ict in -osovo. 
On May 21, 1999, at around 8:00 AM, in Prishtinë/Pri&tina, Emshir settlemnt, he 
arrived in a police vehicle at the property of the Shala family and did the following:
 
- he demanded from S6ender and Ja6up that refugees from other con!ict zones 
who had found temporary shelter with the Shala family leave the premises. When 
only the Shala brothers remained in the houses, the Defendant, in order to violate 
the bodily integrity and physical and mental health of the injured parties, was hit-
ting Ja6up and S6ender Shala with pieces of wood and wooden stic6s on various 
parts of the body, causing them great su5ering and grievous bodily harm. He was 
also insulting and cursing them while beating them. He forced the injured party, 
Ja6up, who was in poor health because of the ill-treatment to drin6 alcoholic bev-
erages and sing a Serbian song: ‘Who is saying, who is lying that Serbia is small’. 
Even nowadays, the Shala brothers still feel the e5ects of the ill-treatment. All the 
above served as a basis to the Prosecution to charge him with the criminal o5ence 
of War Crimes against Civilian Population, committed in complicity;

[23]  #e Appellate Panel of the Court of Appeals: Special Department Judges Kreshnik Rado-
njiqi, Vaton Durguti and Burim Ademi.

[24]  #e Defence Counsels for the Defendant "led separate appeals against the Court’s deci-
sion on detention on remand. #e courts regularly extended the detention measure in the 
course of 2020. 
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- on the same day and in the same capacity, during the action against Albanian 
civilian population, he 6nowingly participated in the mass destruction and il-
legal appropriation of property that could not be justi"ed by military needs. 
While loo6ing for money and valuables, he participated in the search of the 
Shala family houses, by damaging furniture and other valuables and demol-
ishing auxiliary facilities. During the search of Ja6up Shala’s farm, they seized 
barrels containing 3,200 liters of oil, DM 120,000 (one hundred twenty thou-
sand) hidden by Sherif Shala, as well as DM 80,000 (eight thousand) hidden in 
a chic6en coop located in the courtyard of the home of the injured party Isa6 
Shala. From the garages and yards of the Shala family, the following vehicles 
were seized on the critical day: a 0anault Espace, a motor cultivator and a trac-
tor owned by Ja6up Shala, a Vol/swagen Jetta owned by Enver Shala, an Opel 
Vectra owned by Ha6if Bajrami, a Yugo Corral 55 owned by Vahid Halili and a 
Mercedes MB 100 owned by S6ender Shala. In the indictment, the Defendant’s 
actions were classi"ed as a War Crime against the Civilian Population commit-
ted in complicity with un6nown persons.

!e indictment assessment procedure
On December 24, 2019, Presiding Trial Judge Albina Shabani-.ama of the Spe-
cial Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina held the initial hearing 
in the presence of the Defendant and other parties to the proceedings.

During the hearing, the indictment was read. #e Defendant stated that he had 
understood it, and that he was not guilty to any of the counts. During the hearing, 
the Defendant and his Defence Counsel were informed about the right to submit 
a request to dismiss the indictment and the objections to the evidence enclosed 
with the indictment, as soon as possible, but no later than within 30 days. A%er 
obtaining a response from the competent prosecutor, the Court would decide on 
the request and the objections without holding a session.

!e request to dismiss the indictment
On 20 January 2020, the Defence Counsel for the Defendant, attorney Dejan Vasi' 
from Mitrovicë/Mitrovica, "led a request to dismiss the indictment, as, according 
to the Defence, the indictment was supported mainly by questionable witness 
testimonies. As injured parties, they had 6nown immediately a%er the critical 
event who had participated in their beating and robbery; however, they reported 
the case only "%een (15) years later. #e Defence also pointed out that the Prose-
cution had no evidence regarding the charges for the destruction of property and 
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appropriation of oil, a large number of vehicles and cash. In the end, no witness 
con"rmed that they had seen the Defendant doing so on the critical day.

!e Prosecutor’s response to the request
In a written response to the motion to dismiss the indictment and the objections 
to the evidence, the SP.- O$ce challenged the Defence’s allegations. #e re-
sponse stated, inter alia, that ’the Prosecution had su$cient evidence to con"rm 
the well-founded suspicion that the Defendant had committed the criminal of-
fences he was charged with as described in the enacting clause of the indictment. 
#e evidence the Prosecution enclosed with the indictment, the statements of the 
injured parties and witnesses con"rmed the well-founded suspicion. #e reason 
why the case was reported "%een (15) years later was: the injured parties did not 
have complete personal data of the Defendant, and when they had obtained them 
they "led the criminal report. War crimes are not time barred, and the lapse of 
time does not constitute an obstacle to "ling criminal reports’.
 
!e ruling on rejection of the request     
In the Court’s ruling dated February 3, 2020, the Defence Counsel’s request to dis-
miss the indictment and the objection to the evidence were rejected. According to 
the "ndings of the Presiding Trial Judge, the Defendant’s action provided su$cient 
grounds for the suspicion that he had committed the criminal o5ence charged in 
the indictment. #e evidence enclosed with the indictment had been obtained in 
the manner prescribed by the law. #e evidence would be considered, analysed and 
assessed during the main trial, and the case would be adjudicated on the basis of the 
factual situation that would be established during the main trial.

!e Defence Counsel’s appeal
#e Defence Counsel appealed against the decision of the Special Department of 
the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, dated early February, due to, in his opinion, 
an erroneous establishment of the factual situation.

According to the allegations stated in the appeal, the factual situation in the case 
did not provide a basis for initiating the investigation, not to mention to "le the 
indictment. #e Prosecution’s indictment was not supported by evidence. #ere-
fore, the attorney moved the Court of Appeals to grant the Defence’s appeal as 
well-founded and modify the appealed ruling, or to remit the case to the court of 
"rst instance for re-adjudication.
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In their submission dated February 19, 2020, the Appellate Prosecutor’s O$ce 
proposed that the Defence Counsel’s appeal be rejected as unfounded, and that 
the impugned appeal be upheld.

!e Court of Appeals’ ruling on the appeal
A%er the session held on February 27, 2019, the Appellate Panel of the Special 
Department of the Court of Appeals, presided over by Judge Vaton Durguti[25], 
issued a ruling wherein the Defence Counsel’s appeal was rejected as unfounded. 
According to the Court’s "ndings, the allegations in the appeal were unfounded. 
In the impugned ruling, the court of "rst instance addressed the Defence’s claims 
speci"ed in the appeal, stating that the SP.- indictment was supported by ad-
missible evidence that con"rmed the well-founded suspicion that the Defendant 
had committed the charged criminal o5ence. #e Court of Appeals found that 
the court of "rst instance acted properly when it rejected the Defence’s request to 
dismiss the indictment and the objection to the evidence as unfounded, because 
the conditions for dismissing the indictment and declaring all evidence or indi-
vidual pieces of evidence inadmissible had not been met.

!e main trial
Following the indictment assessment procedure, as prescribed by the law, the 
main trial was opened on June 22, 2020 before the Trial Panel of the Special De-
partment of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, presided over by Judge Albina 
Shabani-.ama.

On the "rst day of the main trial, the Defendant was informed of his rights as a 
defendant as well as of the advantages and disadvantages of a guilty plea. #e De-
fendant reiterated that he was not guilty to any of the charges against him.

Opening statements of the parties to the proceedings
In her opening statement, State Prosecutor Hajdari stated, inter alia, that the in-
dictment was related to an event that had ta6en place during the armed con!ict in 
-osovo, when many serious crimes had ta6en place, the victims being mostly civil-
ians, persons protected by the laws that had been in e5ect at that time and which 
had been sanctioned by international criminal law. In the present case, on May 21, 
1999, a group of Serbian policeman, including the Defendant Arsi', had come to 
the property of the Shala family, where, in addition to the Shala brothers, a number 

[25]  Members of the Appellate Panel: Judges Gordana Vaskovi' and Ferit Osmani.
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of refugees had been staying. A%er the refugees had been forced to leave the family 
property, the su5ering of the Shala family had begun. Together with other mem-
bers of the Serbian forces, the Defendant had brutally beaten the Shala brothers, 
demanding money from them. During the search of the family houses, they had 
destroyed the furniture. #ey had also carried out the search S6ender Shala’s farm 
and, on that occasion, they had found and appropriated the money that had been 
hidden - one hundred and twenty thousand (120,000) DM which had belonged 
to Sahit Shala, the injured party’s father, as well as eighty thousand (80,000) DM 
which had belonged to their brother Isa6 Shala. On the critical day, the Defendant, 
together with the police forces, appropriated the vehicles of the injured parties, as 
well as of their friends, which had been located in the yards of the Shala brothers.

On the critical day, the Shala brothers had recognised the Defendant - they had 
6nown that the person who had beaten and mistreated them was coming from 
Çaglavicë/*aglavica, that he had wor6ed for a person called 0iva, whom they had 
6nown, and who had been a farmer. #e victims had planned to report the case to 
the competent authorities immediately a%er the armed con!ict, but they had not 
6nown his personal data - only his name. A%er they had collected the necessary 
data, they had "led the criminal report with the Prosecutor’s o$ce.

#e Prosecutor further added that everything she said in her opening statement 
would be con"rmed by the injured parties and the witnesses in their testimonies 
before the Trial Panel. #e situation on the Shala family’s property a%er the police 
visit, as well as the condition of the brothers Ja6up and S6ender Shala, had been 
recorded by a camera the folowing day by the son of one of the injured parties. 
During the investigation, the Defendant had been identi"ed by the injured party 
through a photo line-up. #e Prosecution had no doubt that the Defendant Ar-
si' had been with the members of the Serbian police on the property of the Shala 
family on the critical day. He had 6nown them and had been acquainted with their 
good "nancial situation. He had 6nown that they had been a rich family and he had 
done what was described in the indictment. Based on the enclosed evidence, espe-
cially the hearing of the injured parties and the witnesses, as well as the proposed 
material evidence, the Prosecution believed that the criminal o5ences listed in the 
indictment would be fully con"rmed.

#e injured parties Ja6up, S6ender, Isa6 and Enver Shala supported the allegations 
of the Prosecution and added that they would stand by their statements given in the 
pre-trial proceedings.
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#e Defence Counsel, attorney Vasi', stated in his introductory statement that 
based on the conversations he had had, during the preparation of the case, with the 
Defendant, his family members and friends who had 6nown the Shala family, he 
was convinced that the family was well-respected and honest. In his investigation, 
he had also found out that the Defendant Arsi' had not committed the crime that 
was the subject of the indictment. During the main trial, he would propose several 
witnesses who would con"rm his allegations that the Defendant had not been pres-
ent on the property of the Shala family on the critical day, and that he had not com-
mitted the charged acts. #e witnesses he planned to summon lived in Serbia. If the 
court accepted the Defence’s proposal, due to the di$culty of legal cooperation with 
Serbia, the Defence would facilitate the presence of the witnesses in court. He did 
not propose the mentioned witnesses earlier, for 6nown reasons - namely, the court 
had not been operational for several months. #e Defence Counsel reiterated the 
previously proposed request to the Court to confront the Defendant’s mother with 
the injured party Ja6up Shala in relation to the meeting between the injured party 
and the Defendant’s mother a%er the armed con!ict, which the injured party had 
also mentioned in his statement.

#e Defendant accepted and stood by the opening statement of his Defence Counsel.

Prosecutor Hajdari objected to the confrontation proposed by the Defence Coun-
sel which would have ta6en place before the hearing of the injured parties and the 
witnesses proposed in the indictment.

#e main trial continued with the presentation of evidence and the hearing of 
witnesses.
 
#e Trial Panel was in session for eleven (11) days during the trial. Nine (9) wit-
nesses proposed by the Prosecution and three (3) witnesses proposed by the De-
fendant and his Defence were heard before the Trial Panel. #e material evidence 
proposed by the parties to the proceedings was administered.

#e Defendant testi"ed before the Trial Panel. Answering the questions of his 
Defence Counsel, he denied that he had been in the house of the injured parties 
on the critical day and that he had beaten them. On the critical day, May 21, 1999, 
he had been doing his night shi% as a reservist tas6ed with securing the former 
Executive Council building in Prishtinë/Pri&tina. A%er wor6, he and his mother 
had travelled by bus shortly before 9:00 a.m. to his sister’s place for a religious 
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holiday (slava) in Vrnja+6a Banja, where he had remained until May 23, 1999. As 
proposed by his Defence Counsel, at the end of his testimony, the Defendant had 
addressed the injured parties Ja6up and S6ender Shala with the words: ’I was not 
in any of your houses, I swear to God - I was not, I did not beat you, nor was I 
there. At that I was not thirty-"ve (35) years old’.

When as6ed by the Prosecutor, the Defendat con"rmed that he had been mobil-
ised during the armed con!ict in -osovo, from October 1, 1998 to June 14, 1999, 
as a reservist at the Prishtinë/Pri&tina Police Station. Prior to the mobilisation, he 
had wor6ed at Ele6troprivreda -osovo. He con"rmed that he had 6nown Ja6up 
Shala before the armed con!ict, as well as that he had met him in 2005 or 2006, 
but he did not 6now other family members. He added that he did not di5erentiate 
between brothers S6ender and Ja6up. He had lived in -osovo until 2011, when he 
had moved to Ni& for a better job, because he had had a small salary in -osovo.

!e amended indictment
Following the administration of evidence, on December 1, 2020, the State Prose-
cutor submitted to the court an amended enacting clause of the indictment. #e 
amendment mainly referred to legal classi"cation of the charged criminal o5ence. 
#e Defendant was charged with committing in complicity one criminal o5ence on 
two counts - War Crimes against the Civilian Population under Article 142, in con-
junction with Article 22 of the CC SF.Y, currently punishable as a War Crime in se-
rious violation of the Geneva Conventions under Article 144, Paragraph 2, items 2.2, 
2.3, 2.4 in conjunction with Paragraph 1, item 1.1, in connection with Article 31 of 
the CC.-. #e description of the criminal o5ence the Defendant was charged with 
remained the same. #e Defendant pleaded not guilty to the amended indictment.

Closing statements of the parties to the proceedings
In her closing statement, Prosecutor Hajdari stated, inter alia, that the subject of 
the Court’s consideration was an event that had ta6en place during the armed 
con!ict in -osovo. During the mentioned armed con!ict, the Defendant had been 
a member of the reserve units of the Serbian Ministry of Interior. In that capacity, 
together with thirty (30) other reservists of the Serbian police force, on May 21, 
1999 he had ta6en part in a police operation in the Emshir/Em&ir settlement in 
Prishtinë]/Pri&tina.

#e victims provided shoc6ing testimonies about the event they had survived. 
Together with other police o$cers, the Defendant had brutally beaten Ja6up and 
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S6ender with various hard objects, hitting them on the head and the body. Phys-
ical violence caused pain and great su5ering to the injured parties, as a result 
of which Ja6up had fainted. #e Defendant and the Police had remained on the 
property of the Shala family on the said day from 8:00 a.m. to 4:00 p.m. During 
that time, the injured parties had been subjected to inhumane treatment, physi-
cal and psychological torture, including swearing and insults. While the injured 
party Ja6up had been in such a state, they had forcibly put a bottle of brandy in 
his mouth and had forced him to drin6 and sing the Serbian song ’Who is lying, 
who is lying that Serbia is small’. While the Defendant and the police o$cers had 
been staying on the injured parties’ property, they had searched and demolished 
their houses and the farm, loo6ing for money and valuables. On that occasion, 
they had found and appropriated two hundred thousand (200,000) DM, as well 
as three thousand and two hundred (3,200) litres of oil. #e Defendant and other 
police o$cers had appropriated their vehicles and the vehicles of their friends 
that had been par6ed in the yard.

During the main trial, witnesses, i.e. the injured parties’ neighbours, also testi"ed 
about the actions of the Defendant and the group of police o$cers. During the 
trial, they had con"rmed that the police had been present in their neighborhood 
on the critical day, that they had searched their houses, as well as the houses of the 
Shala family. #ey had con"rmed that Ja6up and S6ender had sustained bodily 
injuries on that day and that they had been in a serious condition.

#e injuries sustained by the injured parties and the condition of the houses of 
the Shala family had been video-recorded by the son of the injured party S6ender. 
#e footage on the CD was adduced as evidence during the evidentiary proceed-
ings. #e video showed the injuries sustained by the injured parties.

#e Prosecution found that the evidence presented during the proceedings estab-
lished in a secure manner that the Defendant, in co-perpetration with the police 
o$cers who had been with him on the critical day, had committed the criminal 
o5ence described in the indictment; that he had mistreated and applied inhuamne 
treatment on brothers Ja6up and S6ender Shala, that he had cursed them and in-
!icted severe bodily harm on them, from which they still felt the consequences; as 
well as that he had appropriated the aforementioned amount of money and valu-
ables, leaving behind the demolished houses of the Shala brothers. According to the 
Prosecution, it was established that the mass destruction and illegal appropriation 
had not been justi"ed by military needs. A%er the mentioned event, brothers Ja6up 
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and S6ender had remained in their houses, and there had been no other searches 
until the end of the armed con!ict. According to the Prosecution, the only logical 
conclusion was that the money, vehicles and other items were appropriated in the 
police operation on May 21, 1999.

A%er the armed con!ict, the injured parties had tried to obtain the Defendant’s 
personal data in order to report the case to the competent authorities. For a long 
time, they had had no success, until 2015, when they had "led the criminal re-
port with the SP.- O$ce. An investigation was opened, the Defendant had been 
identi"ed, and the injured parties had con"rmed during the investigation and at 
the main trial that the Defendant had been present with other police o$cers on 
their property on the critical day.

In their closing statement, the Prosecution also brie!y noted the Defence’s strat-
egy, i.e. that the Defendant Arsi' had not been the perpetrator of the incriminat-
ing act, because the alibi con"rmed that he had been with his sister in Vrnja+6a 
Banja on the critical day. According to the Prosecution, the Defendant’s alibi was 
unacceptable. A%er the mentioned action, he could have gone to Vrnja+6a Banja 
which was a two to three-hour drive far away.

Based on the administered evidence, it ensued that the Defendant had committed 
the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population. For these rea-
sons, the Prosecutor moved the Court to "nd the Defendant guilty and to punish 
him according to the law, as well as to oblige him to compensate the injured par-
ties for the damage caused.
 
A%er citing the allegations set forth in the indictment, the Defence Counsel, at-
torney Vasi', pointed out in his closing statement that the allegations in the in-
dictment that the injured parties had been physically mistreated on the critical 
day, that their bodily integrity had been endangered, that the Defendant had par-
ticipated in destroying their property, looting and appropriation of their money 
in the amount of over two hundred thousand (200,000) DM, as well as in con"s-
cation of vehicles, were not proven.

According to the Defence Counsel, the testimonies of the injured parties presented 
before the Court were contradictory and extremely inconsistent. #e injured par-
ties had also given di5erent statements at various stages of criminal proceedings. 
#e only thing in this case that was indisputable, according to the Defence, was 
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that the injured parties had been beaten on the critical day. Whoever had done that 
must bear responsibility.

#e Defence Counsel objected to the assessment of the injuries and the types of 
trauma the victims had su5ered or had been subjected to. #e injured parties did 
not have medical documentation on the basis of which court expertise could be 
performed and the type of injuries su5ered by the injured parties could be estab-
lished. #e same applied to their psychological traumas - the intensity of the injured 
parties’ su5ering had not been established by an expert, since such an assessment 
could only be carried out by a neuropsychiatric expert.

According to the Defence Counsel, during the trial, none of the injured parties or 
witnesses had con"rmed that on the critical day, the Defendant had appropriat-
ed something, i.e. that he had stolen something. Truth be told, the injured party 
S6ender had said that he had ta6en a few eggs, which was by no means a war crime. 
He added that the vehicles stolen on the critical day had been found at various lo-
cations in Pri&tinë/Pri&tina, and none in Çaglavicë/*aglavica.

#e Defence Counsel disputed the fact that the injured parties had not been able, 
for sixteen (16) years, to establish the identity of the Defendant who had lived, so to 
spea6, in their neighborhood, in a small town. He as6ed the question - how was it 
possible that the brothers did not have 6nowledge about the perpetrator, his name 
and identity, while they did 6now where he lived, where he wor6ed, they 6new his 
mother, they had his personal data - all of which was su$cient for reporting a per-
son to the competent authorities, especially since one of the members of the injured 
family wor6ed in court for a long time.

#e Defence also objected to the procedure of identifying the Defendant during the 
investigation, referring to the testimony of a prosecution witness who had participat-
ed in the identi"cation procedure before the Court, according to whom the identi"-
cation was carried out at the injured parties’ house. #is was not prohibited by the law, 
but the identi"cation procedure was attended by the Shala brothers at the same time.
 
In the end, the Defence Counsel referred to the testimony of Defence witnesses 
who, according to his "ndings, had con"rmed the Defendant’s alibi. #eir state-
ments fully matched. #eir statements were spontaneous and consistent even 
when they had been answering the questions as6ed by the Prosecutor and the 
Panel members. According to one of the Defence witnesses, it was obvious that 
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one of the Prosecution witnesses had 6nown the Defendant well and that they 
could have very easily established his identity earlier through him.

#e Defence Counsel moved the Panel to render a judgment of acquittal.

#e main trial was held in Albanian, with Serbian interpretation for the Defendant 
and his Defence Counsel.

Following the administration of evidence and the closing statements presented by 
the parties, on December 24, 2020, in the presence of the parties, the Trial Panel 
issued a judgment wherein the Defendant was sentenced to six (6) years of impris-
onment.

In a brief reasoning given a%er the announcement of the judgment, the Court stated 
that the evidence presented during the main trial, i.e. the testimony of the injured 
parties, witnesses, as well as the material evidence, con"rmed beyond any reason-
able doubt that the Defendant Nenad Arsi', in co-perpetration with other persons, 
had committed the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population 
according to the law in e5ect at the time of the commission of the criminal o5ence 
(CC SF.Y), which was also punishable by the Geneva Conventions of 1949, as well 
as the Protocol Additional to the Conventions. #e Court found him guilty and 
imposed the aforementioned punishment.

When sentencing, the Court too6 into consideration both aggravating and mitigat-
ing circumstances. #e Defendant’s actions during the commission of the crime, 
the manner of in!icting harm on the injured parties who were unprotected civil-
ians, their humiliation, destruction and appropriation of property, as well as the fact 
that the actions were directed only at one ethnic group were assessed as aggravating 
circumstances. #e Court too6 as mitigating circumstances the fact that the Defen-
dant had ta6en action in complicity and that he was relatively young (26 years old) 
at the time of the commission of the criminal o5ence.
 
Findings of the HLC *osovo 
1. #e main trial in (e Prosecutor v. Nenad Arsi! case was ta6ing place mainly 
during the reporting year. #e initial hearing on the indictment "led on Decem-
ber 6, 2019 was held on December 24, 2019, i.e. within the legal deadline[26] of 

[26]  Article 242, Paragraph 5 of the CPCRK provides for: ’If the defendant is being held in 
detention on remand, the initial hearing shall be held at the "rst opportunity, not to exceed 
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"%een (15) days from the time when the Defendant was placed into detention on 
remand. 

#e indictment assessment procedure was completed in late February 2020. #e 
main trial was opened shortly a%er the -osovo Judicial Council issued their deci-
sion dated May 29, 2020, that courts should resume wor6 on June 1, 2020, a%er a 
three-month suspension of the wor6 of judicial institutions, involving parties, in 
order to prevent the spread of the Covid-19 pandemic.

#e main trial ended on December 24, 2020, exactly one year a%er the initial 
hearing. During the trial, one or two sessions were held per month, which could 
be assessed as prompt wor6 of the court adjudicating in this case (in relation to 
the indictment assessment procedure, as well as the main trial held by the Trial 
Panel), given the circumstances in which -osovo courts operated during 2020[27].

2. Based on the monitoring of the main trial, the HLC- "nds that the Trial Panel 
conducted the trial in a professional manner. #e Court allowed the parties to 
exercise their statutory rights during the trial, such as to propose evidence and 
to as6 questions. #e Trial Panel was active in as6ing questions to the injured 
parties, witnesses, the Defendant, as well as in clarifying speci"c circumstances.

At the time of compiling the present report, the HLC- did not have access to 
the written judgment in (e Prosecutor v. Nenad Arsi! case, issued in late 2020. 
Due to the impossibility of having access to detailed assessments of the evidence 
presented by the Court on the basis of which they rendered their decision to sen-
tence the Defendant Arsi' to six (6) years of imprisonment, the HLC- reserves 
the right to state its position at a later stage, when it would be possible to analyse 
the judgment in this case. In addition to the evidence on which the Court based 
its decision to punish the Defendant, the HLC- is also not in the position to state 
its stance on the sentence. #e HLC- will be able to do so a%er reviewing and 
analysing the "rst instance judgment.

"%een (15) days from the indictment being "led.
[27]  Article 314, Paragraph 1, item 1.2 of the CPCRK provides for: ’If the main trial is before 

a trial panel, the main trial shall be completed within one hundred and twenty (120) days, 
unless the trial panel issues a reasoned decision to extend the time for the main trial for 
one of the reasons in paragraph 2 of the present Article’ (a large number of witnesses, the 
testimony of witnesses is lengthy, a large number of exhibits and the security of the trial 
require an extension). 
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3. #e Indictment dated December 6, 2019 charged the Defendant with having 
committed two criminal o5ences of War Crimes against the Civilian Population 
- Article 142, in conjunction with Article 22 of the CC SF.Y, also punishable as 
a War Crime in serious violation of the Geneva Conventions under Article 144, 
Paragraph 2, items 2.2, 2.3, in conjunction with item 1, sub-item 1.2, as read with 
Article 31 of the CC.C (2019). Following the completion of the evidentiary pro-
ceedings, the Prosecution amended the indictment and charged the Defendant 
with having committed one criminal o5ence of War Crimes against the Civilian 
Population on two counts. #e Court accepted the amended indictment and, in 
the end, when the Court found the Defendant guilty, sentenced him to an aggre-
gate term of imprisonment.

In the hitherto jurisprudence in -osovo, when adjudicating on war crimes charges, 
courts have acted di5erently in similar situations, i.e. when the defendants were 
charged with this criminal o5ence by committing several acts, that is, counts. #is 
has particularly been evident when it comes to sentencing.

In some cases (once even in the same case[28]) the court of "rst instance "rst im-
posed individual sentences on the Defendant in relation to each count of the crimi-
nal o5ence he was charged with, and then imposed an aggregate sentence, while the 
court of second instance imposed a sentence for one criminal o5ence, but would 
sentence the Defendant to a term of imprisonment corresponding to an aggregate 
sentence imposed by the court of "rst instance (the punishment corresponding to 
the criminal responsibility of the defendant and ta6ing into account the number 
of acts that led to the conviction and the manner in which the criminal o5ence 
had been committed)[29]. #e commentary on Article 142 of the CC SF.Y[30] also 
stipulates that if a person commits several identical acts or various acts punishable 
under this Article, there will be only one criminal o5ence of War Crimes against the 
Civilian Population, since the description of the criminal o5ence shows that it is one 
criminal o5ence irrespective of the number of the actions performed. 
When the perpetrator commits several identical criminal acts that are intercon-
nected, as in this speci"c case, such an o5ence can be classi"ed as a continuous 
criminal o5ence.

[28]  (e Prosecutor v. Zoran Koli!, the judgment of the then District Court of Pristinë/Pri&tina 
K.no./P.no.408/11 dated May 11, 2012 and the judgment of the Court of Appeals K0TZ.
no./PAKR.no. 1121/12 dated September 25, 2012

[29]  #e aforementioned judgment of the Court of Appeals, Page 20, Paragraph 5.
[30]  Page 500, ’Savremena administracija’ issued in 1986.
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1.2.3. The Case: The Prosecutor v. Goran Stani%i# 

On June 25, 2020, the main trial in (e Prosecutor v. Goran Stani&i! case was 
opened before a Trial Panel of the Special Department of the Basic Court of Pr-
ishtinë/Pri&tina, presided over by Judge Valon -utraj[31], in accordance with the 
indictment of the SP.- O$ce dated February 6, 2020 (-TS/PPS no.14/2018). 
#e Defendant Stani&i' was charged with the criminal o5ence of War Crimes 
against the Civilian Population[32], on several counts, committed in complicity. 
According to the indictment, the criminal o5ence was punishable also as War 
Crimes in serious violation of Article 3 common to the Geneva Conventions[33].

#e main trial in this case was not completed by the end of the reporting period. 
#e trial is due to continue on January 13, 2021, when, as announced, the Prose-
cution witnesses will be heard.

!e course of criminal proceedings
With regard to the crimes committed during the armed con!ict in -osovo in 
mid-April 1999 in the village of Sllovi/Slovinje, Lipjan/Lipljan Municipality, 
when the population of this village was subjected to intimidation, abuse, robbery 
and expulsion from their homes, when forty-two (42) persons were 6illed, and 
several persons injured, initial investigative actions were underta6en immediate-
ly a%er the armed con!ict. Somewhat later, certain rulings were issued to open 
investigations against some suspects, many witnesses were heard, and even a few 
indictments were "led[34].

[31]  Members of the Trial Panel: Judges Valbona Musliu Selimaj and Musa Konxheli.
[32]  Provided for and punishable under Article 142 in conjunction with Article 22 of the CC SFRY.
[33]  Provided for and punishable under 146, Paragraphs 1 and 2, item 2.1 as read with Article 

31 of the CCRK (2019).
[34]  According to the information available to the HLCK on the basis of regular monitoring 

of war crimes trials, on May 15, 2000 a Prosecutor of the Prishtinë/Pri&tina District Public 
Prosecutor’s O$ce "led an indictment against Dragi&a Peji' for the criminal o5ence of War 
Crimes against the Civilian Population. #e criminal proceedings on this indictment did not 
continue, as the accused escaped from the Mitrovicë/Mitrovica hospital where he was rece-
iving medical treatment a%er the indictment had been "led. #e indictment charged him 
with committing the criminal o5ence at the critical day in complicity with several persons 
who were then inaccessible to the prosecuting authorities, including the now accused Stani-
&i'. https://www.hlc-kosovo.org/storage/app/media/HLC-Kosovo-An-overview-of-war-cri-
me-trials-in-Kosovo-1999-2018.pdf. 
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In order to shed light on the circumstances under which these events had ta6en 
place, the SP.- O$ce continued to investigate this case in the village of Sllovi/
Slovinje, and authorised the -osovo Police (-P), i.e. the Serious Crimes Investiga-
tion Directorate (SCID) to investigate these circumstances.

On May 14, 2018, SCID investigators submitted to the SP.- O$ce a criminal re-
port against the suspect Goran Stani&i', MM, SM, as well as against twenty-eight 
(28) more suspects, due to a well-founded suspicion that they had committed the 
criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population and other crimes 
covered by Chapter XV of the 2012 Criminal Code of -osovo.
 
Due to the stated suspicions, the suspect Stani&i' was arrested on July 20, 2019 at 
the Jarinje/Jarinje border crossing, Leposaviq/Leposavi' Municipality, and was or-
dered to be apprehended for forty-eight (48) hours.

On the same day, the SP.- O$ce submitted to the Special Department of the Ba-
sic Court of Prishtinë/Pri&tina an application for the detention measure[35] due to the 
well-founded suspicion that the then suspect Stani&i', in co-perpetration with un-
6nown persons and members of the Serbian Army and Police .eserve Units, who 
were not available to the -osovo law enforcement agencies, had committed a War 
Crime against the Civilian Population. As stated in the application, this measure would 
ensure his presence in court, as well as the successful conduct of criminal proceedings.
 
Following the hearing, the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/
Pri&tina issued a ruling on July 22, 2019 ordering the suspect to be placed into thir-
ty (30) day detention on remand due to the well-founded suspicion that he had 
committed, in complicity, War Crimes against the Civilian Population. #e measure 
would ensure smooth continuation of the investigation, hearing of witnesses, col-
lection of evidence, and would reduce the ris6 of !ight. According to the Court’s 
"ndings, the suspect had not been available to the -osovo law enforcement author-
ities for many years.

On February 6, 2020, the SP.- O$ce (State Prosecutor Drita Hajdari) "led an 
indictment against Stani&i' for the criminal o5ence of War Crimes against the 
Civilian Population, also punishable as War Crimes in serious violation of Article 
3 common to the Geneva Conventions, by committing several di5erent actions.

[35]  #e application was "led by SPRK State Prosecutor Enver Krasniqi.
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!e indictment
#e Defendant was charged with violating the rules of international humanitar-
ian law in April 1999, during the armed con!ict in -osovo, as a member of the 
reserve forces of the Serbian Ministry of Interior (MUP), as part of a widespread 
and systematic attac6 of the Serbian military, police and paramilitary forces 
against the Albanian civilian population in the villages of Sllovi/Slovinje and Tër-
bovcë/Trbovce, Lipjan/Lipljan municipality, in complicity with other members. 
He participated in the expulsion of the Albanian civilian population, 6illings and 
other inhumane actions as follows:
 
1. On April 15, 1999, in the village of Sllovi/Slovinje, in concert with persons 
unavailable to the prosecuting authorities, he entered the yard of the Gashi fam-
ily house, ordered the members of this family to leave the house, and a%er they 
had entered the yard, participated in separating the women from the men, and 
ordered the women to leave the yard and go to the street. A%er some of the wom-
en came out (Zejnepe Gashi and Xhyle Haziri remained in the courtyard), they 
lined up Murat, Omer and Enver Gashi, as well as their grandsons Arben Gashi 
and Be6im Haziri, against the wall of the courtyard, and "red automatic weapons 
at them;

2. On the same day, in the same village, in the same capacity and in complicity 
with others, he drove a Lada Samara vehicle into the yard of the Behrami family’s 
house. A%er getting out of the vehicle, they "red automatic weapons in the direc-
tion of Fehim, Basri, Florim and .exhep Behrami who were in the yard, near the 
well. On that occasion, they 6illed Florim Behrami, while other people who were 
in the yard managed to escape;

3. On April 16, 1999, in the village of Tërbovcë/Trbovce near the old school and, 
he too6 part in the separation of Ja6up -ryeziu, Bajram Gashi, Mejdi Pacolli, .a-
madan -ryeziu, Agim Ibrahimi and Elmi Berisha from the convoy of Albanian 
civilians who were forced to leave their homes. #ey ordered them to line up next 
to a wall that was next to the road and 6illed them by "ring automatic weapons;

4. On the same day, near the village of Tërbovcë/Trbovce, in a place called Lugu i 
la6rave/Dolina -upusa, the Defendant, together with four other uniformed and 
armed persons, stopped the injured party A1 and Zyl"je Gashi, who were going 
through the forest with the intention to join their families who had le% the village. 
#ey were ordered to sit on the ground. #e injured party A1 too6 the opportuni-
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ty and tried to escape when they as6ed her to give them a pac6 of cigarettes. #e 
Defendant Stani&i' and other armed persons "red in her direction and hit her in 
her right thigh, a%er which she fell and rolled to the stream. #e villagers found 
her the same day in the evening. Zul"ja was found dead at the place where she 
had been stopped earlier that day by the group of armed persons comprising the 
Defendant too.

!e indictment assessment procedure
Acting upon the indictment, Presiding Trial Judge Valon -urtaj held an initial 
hearing on February 26, 2020, when the parties were informed that the Court 
granted the Prosecutor’s motion and granted the injured party A1 the status of 
anonymous witness. #e Judge warned the parties to the proceedings and those 
present in the courtroom to be cautious and not to reveal the identity of the anon-
ymous witness during the proceedings, which would constitute a violation of the 
criminal law and which is provided for as a criminal o5ence by the Criminal 
Code of -osovo.

#e Presiding Trial Judge also examined the Prosecution’s disclosure of evi-
dence[36]. On that occasion, the Prosecution informed the Court that, due to the 
insu$cient number of translators, not all case "les had been translated into Ser-
bian. #e indictment and certain documents that were in English had been trans-
lated into the Defendant’s language. It was said that the remaining "les would be 
translated within a few days.

#e Defence Counsel, Attorney Ljubomir Pantovi' from Mitrovicë/Mitrovica, 
agreed with the session to continue, noting that the Prosecution was obliged to 
provide the Defence with the Serbian translation of court documents from this 
case within seven (7) days.

A%er informing the Defendant of his rights, as well as of the advantages and dis-
advantages of the guilty plea, the indictment was read to which the Defendant 
pleaded not guilty to all counts. #e Defence was informed of the right to object 
to the indictment and the evidence, as well as of the right to "la a request to dis-
miss the indictment. #e second hearing, which was provided for by the law, but 
was not mandatory, was scheduled for April 1, 2020.

[36]  Article 245, Paragraph 4 of the CPCRK: ’During the initial hearing, the single trial judge 
or presiding trial judge shall ensure that the state prosecutor has ful"lled the obligation 
relating to the disclosure of evidence under Article 244 of the present Code’.
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#e hearing was open to the public. It was conducted in Albanian, with Serbian 
interpretation for the Defendant and his Defence Counsel.

!e request to dismiss the indictment
On March 23, 2020, the Defence Counsel submitted to the Court a request to 
dismiss the Indictment, according to which the indictment was not supported by 
su$cient evidence that would con"rm the well-founded suspicion that the De-
fendant had committed the charged criminal o5ence. Moreover, the request stat-
ed that no admissible evidence that would con"rm this suspicion was enclosed 
with the indictment.

#e Defence Counsel also objected to legal classi"cation of the criminal o5ence 
the Defendant was charged with. According to this request, the Criminal Code 
of the .epublic of -osovo, which entered into force on April 14, 2019 (Article 3, 
Paragraph 1), explicitly envisaged that the perpetrator was subject to the criminal 
law in force at the time of the commission of the criminal o5ence, and that de-
viation from the mentioned provisions was possible only when the new law was 
more lenient for the perpetrator.

#e Defence Counsel also found in his request that the indictment was not sup-
ported by admissible evidence that could con"rm the well-founded suspicion that 
the Defendant had committed the charged o5ence. According to him, half of the 
witnesses whose hearing was proposed at the main trial, had not identi"ed the De-
fendant as a co-perpetrator of the criminal o5ence in their statements from the 
earlier stages of the proceedings. He moved the Court to dismiss the indictment for 
the stated reasons.
 
!e ruling on the Defence’s request
Having received the request to dismiss the indictment and having obtained the 
opinion of the Appellate Prosecution on the indictment and the Defence’s request, 
the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina ruled that the De-
fence’s motion was unfounded. #e stance of the court of "rst instance that the 
case should be considered by this court was a$rmed.

When rendering the ruling dated April 14, 2020, wherein the Defence Counsel’s 
request to dismiss the indictment was rejected, the court of "rst instance consid-
ered and analysed the Defence’s allegation as well as the case "le, and established 
that the indictment had been dra%ed in accordance with legal provisions and that 
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it was based on the evidence which con"rmed the well-founded suspicion that 
the Defendant had committed the charged criminal o5ence.

According to the Court’s "ndings, legal classi"cation of the Defendant’s actions for 
which he was charged, was carried out in accordance with the law in force at the 
time of the commission of the charged criminal o5ence (CC SF.Y). #e Prosecu-
tion’s emphasis on the CC.- referred to the fact that the actions that were alleged 
to constitute a criminal o5ence were also punishable by this law, which was now in 
force. .egarding the Defence’s claim that the evidence that supported the indict-
ment was inadmissible, and that the witnesses had given di5erent statements at 
di5erent stages of the proceedings, the Court assessed that the stated circumstances 
should be reviewed during the main trial.

!e appeal against the ruling of the #rst instance court
#e Defence Counsel impugned the ruling to reject the Defence’s request to dis-
miss the indictment due to substantial violations of the provisions of criminal 
procedure and violations of the criminal law, 

#e appeal claimed that the ruling of the court of "rst instance was based on er-
roneous facts, as well as that at that stage of criminal proceedings there were legal 
possibilities for dismissing the indictment due to lac6 of evidence. According to 
the Defence, the indictment contained a very vague factual description that did 
not correspond to the evidence obtained during the investigation, which seriously 
cast doubt on the existence of a well-founded suspicion. In the appeal, the Defence 
Counsel reiterated certain allegations from the request to dismiss the indictment 
which referred to the inconsistencies in the testimonies of witnesses from various 
stages of proceedings, and that many witnesses had not mentioned the Defendant 
in the statements given to UNMI- police. For these reasons, he moved the Court 
of Appeals to grant the allegations set forth in the indictment and to dismiss the 
indictment "led by the SP.- O$ce.

!e Court of Appeals’ ruling on the indictment
Acting upon the Defence’s appeal against the ruling of the court of "rst instance on the 
requests to dismiss the indictment, a Panel[37] of the Serious Crimes Department of 
the Court of Appeals rendered a ruling on June 5, 2020 wherein the Defence Counsel’s 
appeal was assessed as unfounded. #e Panel upheld the ruling dated April 14, 2020.

[37]  Judge Vaton Derguti - Presiding Trial Judge, Judges Gordana Vla&kovi' and Ferit Osmani -  
Panel members.
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According to the Court of Appeals, the court of "rst instance had given a detailed 
reasoning regarding the Defence’s claims that the indictment was not supported 
by su$cient evidence and that the evidence was not admissible. #is Court found 
that the indictment was supported by the material evidence contained in the case 
"le, which con"rmed the well-founded suspicion that the Defendant’s actions con-
tained the elements of the charged criminal o5ence.

!e main trial 
Following the indictment assessment procedure, the main trial was opened be-
fore the aforementioned Trial Panel on June 25, 2020.

At the very beginning of the main trial, the issue discussed was whether the main 
trial should be open to the public. Pursuant to the decision of the -osovo Judicial 
Council (-JC) to prevent the spread of the Covid-19 pandemic, the Trial Panel 
allowed only media representatives and monitors to attend the main trial. #e Pan-
el also informed those present that the Prosecutor’s motion to grant the status of 
anonymous witness to one Prosecution witness had been considered and granted. 
With the consent of the parties, and in order to protect the identity of the anon-
ymous witness, the Panel decided that the main trial be open to the media and 
monitors in the part of the trial when Counts 1 to 3 would be considered, while in 
the part of the trial when Count 4 of the indictment would be considered only the 
monitors would be allowed to be present. A%er the decision, all those present were 
warned about the duty to 6eep secrets. When reporting, the monitors were obliged 
to use court codes for the anonymous witness.

Even a%er reading the indictment at the opening of the main trial, the Defendant 
pleaded not guilty to the charges against him.

!e parties’ opening statements
In her opening statement, the State Prosecutor stated, inter alia, that the event 
which was the subject of the indictment and which was to be considered during 
the main trial had ta6en place during the armed con!ict in -osovo in the villag-
es of Sllovi/Slovinje and Tërbovcë/Trbovce, where serious crimes had occurred. 
#e perpetrators of these crimes had mainly been Serbian military and police 
forces, assisted by the local civilian population, and local Serbs, who had mostly 
been engaged in the reserve police forces. #ose who had ta6en advantage of 
the situation to commit crimes against their Albanian neighbours included the 
now accused Goran Stani&i', who had lived with his family in the village where 
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the crimes had been committed. At that time, he had also served in the reserve 
police.

#e four counts of the indictment were related to the events that too6 place in the 
villages of Sllovi/Slovinje and Tërbovcë/Trbovce on April 15 and 16, 1999.

#e Prosecutor elaborated on the charges against the Defendant. She presented 
the o5ences committed, claiming that the Defendant had been a co-perpetrator 
in the actions described in the respective counts of the indictment. She stated the 
names of the victims, as well as the witnesses who, according to the Prosecution, 
would con"rm the allegations in the indictment during the trial.

#e Prosecutor also stated her position on the allegations of the Defence Counsel 
who disputed the commission of the criminal o5ense. By presenting the evidence 
during the trial, hearing the witnesses and verifying the material evidence proposed 
in the indictment, it would be con"rmed in a secure manner that the Defendant 
Stani&i' had committed the charged o5ences. #e identity of the Defendant had 
been con"rmed with certainty during the investigation. He had been a resident of 
the village of Sllovi/Slovinje and the proposed witnesses had 6nown him well.

In his opening statement, attorney Pantovi' objected to the Prosecution’s allega-
tions. He pointed out that, while listening to the last part of the opening state-
ment, he thought that this was the closing statement.

During the main trial, by means of evidence, the Defence would impugn the in-
dictment "led against the Defendant, because it was based on and supported by 
unconvincing evidence. #e Defence proposed a number of witnesses and ex-
pected the Court to assess this evidence responsibly and correctly. #e Defence 
also stated that they did not want to deny that the horri"c crimes had ta6en place 
in the villages of Sllovi/Slovinje and Tërbovcë/Trbovce during the armed con!ict, 
that they did not dispute the victims, but that the Defence would con"rm that 
there was no relevant evidence lin6ing the Defendant with the aforementioned 
crimes.
#e Defence Counsel also added that an investigation into the crimes in Sllovi/
Slovinje had immediately been launched a%er the armed con!ict and that the "rst 
witnesses had been heard in October 1999. #ese crimes had also been investigat-
ed by #e Hague Tribunal investigators, while the investigation had continued in 
2000, 2005 and 2006 by UNMI- investigators. When deciding, the Court should 
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ta6e into account the previously obtained pieces of evidence, both those that went 
in favour of the Defendant and those against him.

#e Defence Counsel also spo6e about the application of the criminal law that 
was in force at the time of the commission of the criminal o5ence, especially the 
law that was more favourable for the perpetrator.

#e State Prosecutor brie!y responded to the Defence Counsel’s remar6s. She 
pointed out that the investigation against the Defendant had been launched long 
before his arrest. UNMI- and EULEX investigated the events in Sllovi/Slovinje. 
In the case against Stani&i', the evidence was used which pertained to the actions 
in which he had participated and for which he was charged.

#e main trial continued with the presentation of evidence, i.e. the hearing of 
witnesses. #e Trial Panel was in session for seven (7) days (including the initial 
hearing) during the main trial in the course of the reporting year. Other sessions 
of the Trial Panel were scheduled in this part of the main trial, but they were 
postponed for various objective reasons. In the part of the main trial held in 2020, 
ten (10) Prosecution witnesses were heard. #e continuation of the main trial has 
been announced for January 13, 2021, when Prosecution witnesses will be heard.

Findings of the HLC*
1. Despite the objective di$culties the main trial was facing during the reporting 
year, the HLC- "nds that it was conducted in accordance with the law. #e main 
trial was opened as soon as the objective circumstances allowed[38], and contin-
ued with several sessions scheduled per month. According to the observations 
hitherto, the Trial Panel has successfully and actively conducted the main trial, in 
strict compliance with legal provisions and respect for the rights of the parties to 
the proceedings. By means of timely and adequate procedural actions, the Panel 
resolved the challenges it encountered during the trial, and actively participated 
in clarifying speci"c circumstances during the hearing of witnesses.

2. In war crimes trials, the courts continue to face problems with having good 
quality translation during sessions, especially with the translation of o$cial min-
utes of the main trial. #is problem is a result of the inability of courts to provide 
an adequate number of translators, while the existing ones are overburdened. It 

[38]  Some members of the Trial Panel had already recovered from Covid-19, being an additi-
onal reason for postponing the sessions scheduled for summer.
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all a5ects the quality of translation. #is situation directly jeopardises defendants’ 
rights to be informed in a timely manner and in their own language of the content 
of o$cial records, which in any case a5ects the quality of preparing their defence. 
#us, the basic rights of defendants and their defence counsels to be informed 
in a timely manner about the actions ta6en by the court and the prosecution are 
also jeopardised, and especially the right to be informed about the statements of 
prosecution witnesses.

1.2.4. The Case: The Prosecutor v. Zlatan Krsti# and Destan Sha-
banaj 

On July 2, 2020, in (e Prosecutor v. Zlatan .rsti! and Destan Shabanaj case, the 
main trial on the indictment of the SP.- O$ce dated December 30, 2019 (-TS/
PPS no. 17/2019) was opened before a Trial Panel of the Special Department of 
the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, presided over by Judge Musa -ongjelli[39]. 
#e Defendants were charged with having committed the criminal o5ence of War 
Crimes against the Civilian Population[40], during the armed con!ict in -osovo, 
which is also provided for in the CC.- as War Crimes in serious violation of Ar-
ticle 3 common to the Geneva Conventions[41]. 

#e main trial in the case was not completed by the end of 2020. Its continuation 
has been scheduled for January 27, 2021. 

!e course of criminal proceedings[42]

With regard to the attac6 on the Nuhaj family from the village of Nerodime e 
Epërme/Gornje Nerodimlje, Ferizaj/Uro&evac municipality, which too6 place on 
March 26, 1999 when this family, according to the witnesses, was subjected to 
mistreatment and robbery and when some members of this family were 6illed, 
the SP.- O$ce authorised the -osovo Police Serious Crimes Investigation Di-

[39]  Members of the Trial Panel: Judges Valbona Musliu-Selimaj and Valon Kurtaj.
[40]  Provided for and punishable under Article 142, in conjunction with Article 22 of the CC 

SFRY.
[41]  Provided for and punishable under Article 146, Paragraphs 1 and 2, items 2.1, 2.2, 2.3, as 

read with Article 31 of the CCRK (2019).
[42]  In the 2019 Annual Report, previous proceedings against the Defendants in this case were 

presented as separate cases. #is report will present parts of the proceedings on the single 
SPRK indictment that took place during the reporting year.
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rectorate (SCID) to investigate these events and identify the participants in the 
attac6, as well as any possible perpetrators of the crime. 

Previous proceedings against the Defendant *rsti) 

In accordance with the order of the SP.- Prosecutor, the Defendant -rsti' was 
arrested on April 12, 2019 due to a well-founded suspicion that he had committed 
the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population. On that occa-
sion, he was ordered to be apprehended by the police for (48) hours. 
 
#e following day, on April 13, 2019, the SCID "led a criminal report with the 
SP.- O$ce against Zlatan -rsti', as well as against persons MZ, B-, M[43], .M 
and BJ[44], due to a grounded suspicion that they had participated in the mistreat-
ment, robbery and murder of individual members of the Nuhaj family on March 
26, 1999 in the village of Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje. Acting upon 
the police report, the SP.- O$ce submitted to the Special Department of the 
Basic Court of Prishtinë/Pri&tina a ruling to open an investigation against -rsti', 
as well as against the suspects MZ, B-, .M and BJ[45] (who are still not available 
to the -osovo prosecuting authorities). On the same occasion, an application on 
detention on remand against -rsti' was submitted to the Court in order to ensure 
his presence in court. 

Following the detention hearing, Judge Arben Hoti of the Special Department of 
the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, issued a ruling on April 14, 2019 wherein 
a (30) thirty- day detention measure was ordered against -rsti'. An appeal was 
"led against this measure, which was rejected as unfounded by the Court of Ap-
peals’ ruling dated April 23, 2019. 

Previous proceedings against the Defendant Destan Shabanaj
Criminal proceedings against the Defendant Destan Shabanaj were initiated due 
to a grounded suspicion that, during the armed con!ict in -osovo, as a member 
of the Serbian police and in complicity with other persons, on April 1, 1999, he 
had ta6en part in destroying evidence and removing the mortal remains of the 
Nuhaj family members who had been 6illed on March 26, 1999 in the village of 

[43]  #e criminal report only states the name of the suspect and the name of his father.
[44]  #e report will not list the names of the suspects who are not available to the Kosovo 

law enforcement authorities, but only their initials, so as not to interfere with the ongoing 
o$cial investigation against these persons.

[45]  Ibid. 
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Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje, as well as the body of Ismet .amadani 
from Ferizaj/Uro&evac. In a ruling dated April 15, 2019, the SP.- O$ce launched 
an investigation against Destan Shabanaj and a number of other persons who are 
still at large. Shabanaj was arrested at the Bërnja6/Brnja6 border crossing, Zubin 
Poto6/Zubin Poto6 Municipality, on June 14, 2019, upon entering the territory of 
-osovo, a%er which he was ordered to be apprehended for (48) hours. 

#e following day, on June 15, 2019, the SP.- O$ce (State Prosecutor Valdet 
Gashi) "led with the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&ti-
na an application on detention on remand due to a well-founded suspicion that 
Shabanaj had committed the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian 
Population, as he might !ee if not detained. 

In the ruling issued by a judge of the Special Department dated June 16, 2019, 
one-month detention on remand was ordered against Shabanaj, i.e. until July 15, 
2019. An appeal was "led against this detention measure too, which was rejected 
as unfounded by the court of second instance. 

!e indictment
On December 30, 2019, the SP.- O$ce (State Prosecutor Valdet Gashi) "led an 
indictment against the Defendants -rsti' and Shabanaj. 

!e Defendant Zlatan *rsti)
As a member of the Serbian police forces, the Defendant Zlatan -rsti' was charged 
with a grave violation of the rules of international humanitarian law against civil-
ians and their property during the armed con!ict in -osovo, Article 3 (1a and b) 
common to the Geneva Conventions of August 12, 1949, Article 52, Paragraphs 
1 and 2 of Protocol I Additional to the Conventions and Article 4, Paragraphs 1 
and 2, in conjunction with Articles 13 and 17 of Protocol II (1977) Additional to 
the Conventions, by doing the following: 

1. On March 26, 1999, at around 20:00 hrs, in the village of Nerodime e Epërme/
Gornje Nerodimlje, Ferizaj/Uro&evac Municipality, in co-perpetration with other 
members of the police, army and paramilitary units, being uniformed and armed, 
and acting 6nowingly and intentionally in line with the previously made plan and 
orders of his superiors, he too6 part in the attac6 on the Albanian civilian popu-
lation, i.e. the Nuhaj family, which did not ta6e part in the con!ict;
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2. In the same capacity and with the aforementioned persons, he entered the yard 
of Osman Nuhaj’s house and then, by shooting, shouting and by applying force, 
he entered the house where nineteen (19) family members were present, includ-
ing women and children;

3. In co-perpetration with the mentioned members of the Serbian armed forces, 
he participated in grave endangering of the person and dignity of the Nuhaj fam-
ily members, by expelling them and 6eeping them, for a while, under the threat 
of weapons; 

4. He participated in the illegal and deliberate destruction of the Nuhaj family’s 
property, by setting on "re houses, fodder and property in the yard, which was 
not justi"ed by military needs; 

5. In the same capacity and acting in complicity, he participated in the expulsion 
of "%een (15) members of the Nuhaj family, who had been lined up in the yard, 
by ordering them, under the threat of weapons, to leave their house and go in an 
un6nown direction; 

6. He participated in the hostage-ta6ing, by separating four members of the Nu-
haj family, now the deceased Osman, Bajram, Agron and Brahim; 

7. In the same capacity and acting in complicity, a%er the separation of the four 
family members, he participated in their inhumane treatment, mistreatment, mu-
tilation and murder by using "rearms. In order to cover up the traces of the crime, 
their corpses were dumped next to the Ferizaj/Uro&evac – Prishtinë/Pri&tina re-
gional road. 

#e Prosecution classi"ed these acts, committed in co-perpetration, as War Crimes 
against the Civilian Population, also provided for under the CC.- as the criminal 
o5ence of War Crimes in serious violation of Article 3 common to the Geneva Con-
ventions. 
      
!e Defendant Destan Shabanaj
#e indictment alleges that, during the armed con!ict, in his capacity as a mem-
ber of the police force, he seriously violated the rules of international humanitar-
ian law against civilians, i.e. that, contrary to Article 130 of the Fourth Geneva 
Convention of August 12, 1949 as read with Article 34 of Protocol I Additional to 
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the Conventions, Article 3 (c) common to the Geneva Conventions and Articles 
4 (e), 8, 13 of Protocol II of June 8, 1977 Additional to the Conventions: 

1. On April 1, 1999, as a police inspector, armed with an automatic weapon, in 
order to desecrate and degrade the victims’ corpses, he ordered that the bodies of 
Osman, Brahim, Bajram and Agron Nuhaj, as well as Ismet .amadani, be buried 
without respect and contrary to the rules of war provided for by international hu-
manitarian law;

2. On the same day, acting upon the orders of the Defendant and other members 
of the police, he removed the corpses of the aforementioned victims, by using a 
yellow FAP truc6, from the Prishtinë/Pri&tina Hospital Chapel, without any au-
topsy performed. Halim -rasniqi, Ismet Asimi and a person named .ade too6 
part in the transfer of the victims’ remains. #e corpses of the victims were ta6-
en to a location near the town cemetery in Ferizaj/Uro&evac, called the Muslim 
Cemetery, where they were awaited by the Defendant Shabanaj, who ordered a 
person named Ma6sut to dig a pit in order to place the corpses in it; 

3. a%er digging the pit that was 2 to 3 meters wide and 70 to 80 cm deep, the Defen-
dant Shabanaj ordered that the remains be unloaded from the truc6 and, without 
respecting customs and religious rites, be thrown into an open pit, i.e. a mass grave; 

4. A%er the bodies were thrown into the pit, the Defendant ordered that the pit 
be covered by means of an excavator, without mar6ing the identity of the persons 
thrown into it, as well as without mar6ing that there was a grave at that place. 

#e Prosecution classi"ed the Defendant’s acts as War Crimes against the Civilian 
Population, also provided for under the CC.- as the criminal o5ence of War 
Crimes in serious violation of Article 3 common to the Geneva Conventions.

!e indictment assessment procedure
With regard to the indictment "led by the SP.- O$ce against the Defendant on 
December 30, 2019, Presiding Trial Judge Musa -onxheli scheduled the initial 
hearing for January 20, 2020.

A%er verifying that the procedure of disclosing evidence was observed, the in-
dictment was read. #e Defendants stated that they had understood it, but that 
they were not guilty to any of the charges.
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#e Defendants and their Defence Counsels objected to the evidence in support 
of the indictment and requested that it be dismissed.

!e request and the objection of the Defendant *rsti)
#e Defence Counsel for the Defendant -rsti', attorney Dejan Vasi' from Mitro-
vicë/Mitrovica, stated in the request to dismiss the indictment dated January 27, 
2020 the following: that his client had been arrested without any criminal report, 
that the investigation had been opened a%er the arrest of the Defendant, that 
none of the witnesses had stated what speci"c illegal action the Defendant had 
ta6en against the members of the injured family on the critical day, or any other 
incriminating action against his client, except that the witnesses had seen him in 
their yard clod in uniform and carying weapons. He proposed thate the Court, 
due to lac6 of a well-founded suspicion, issue a ruling wherin the indictment 
would be rejected. 

In his objection to the evidence dated January 27, 2020, attorney Vasi' objected, 
inter alia, to the manner of obtaining evidence, as well as to the investigative ac-
tions underta6en by the Prosecutor. According to the Defence Counsel, during the 
investigation, the Prosecutor had not complied with the Defence Counsel’s request 
to be duly informed about the dates of the investigation, except for the day when in-
dividual witnesses had been heard. #erefore, he deemed that the evidence secured 
without the presence of the Defence was obtained contrary to the legal provisions. 
He moved the Court to remove these pieces of evidence from the case "le. 

!e State Prosecutor’s response to the objection of the Defendant *rsti) and 
his Defence 
In his response dated February 11, 2020, SP.- Prosecutor Valdet Gashi, stated, 
inter alia, that the request to dismiss the indictment, which had been submitted 
to the Court by attorney Vasi', was unfounded. #e Prosecution had regularly 
summoned the Defence Counsel to ta6e part in the examination of witnesses 
who had testi"ed in connection with the charges against the Defendant -rsti'. 
#e Defence Counsel, although duly summoned, had not ta6en part in certain 
testimonies for reasons 6nown only to him. Attorney Vasi' had not been sum-
moned when witnesses who had testi"ed in connection with the charges against 
the Defendant Shabanaj had been heard.

According to the Prosecution, the evidence enclosed with the indictment had been 
obtained in the manner prescribed by the law. Prosecution witnesses, most of them 
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eyewitnesses, had con"rmed that on the critical day, March 26, 1999, the Defendant 
-rsti', being uniformed and armed, together with other members of the Serbian 
armed forces, had been present in the yard of the Nuhaj family. He had participated 
in the mistreatment, forcible expulsion from the houses and murder of four mem-
bers of this family. #e injured parties-witnesses had con"rmed that the Defendant 
-rsti' had been their neighbor and that they had recognised him when entering 
their yard.

#e Prosecutor moved the Court to reject the motion to dismiss the indictment 
"led on behalf of the Defendant -rsti'.
 
!e request and the objection #led on behalf of the Defendant Shabanaj
In his motion to dismiss the indictment and the objection to the evidence dated 
January 28, 2020, the Defence Counsel for the Defendant Shabanaj, attorney Men-
tor Neziri from Prishtinë/Pri&tina, stated, inter alia, that the Prosecution had failed 
to substantiate the factual situation described in the indictment, as well as with 
regard to the legal classi"cation of the criminal o5ence his client was charged with 
in the indictment.

According to the Defence Counsel, no witness had been proposed in this crimi-
nal matter to con"rm the actions his client was charged with in the indictment. 
#e proposed witnesses did not incriminate the Defendant for ta6ing any action 
prohibited by the law. #e same applied to the proposed material evidence. #e 
burial of the victims had been done in very complex, dangerous wartime condi-
tions and in an unsafe situation, when there had been no possibilities for buri-
als respecting religious rites. During the funeral of the victims, the Defendant 
had only been a wor6er who had been carrying out the orders of his superiors. 
#e actions of his client could in no way have been o5ensive or humiliating. 
As soon as he had learned of the murder of the Nuhaj family members, he had 
"led a criminal report against unidenti"ed perpetrators with the then Prishtinë/
Pri&tina District Prosecutor’s O$ce on April 3, 1999. #e report was enclosed 
as evidence.

#e attorney moved the Court, a%er analysing the evidence in the case "le, to es-
tablish that there were no elements of the charged criminal o5ence in the actions 
of the Defendant Shabanaj and to issue a ruling wherein the Defence’s request to 
dismiss the indictment would be granted.
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!e State Prosecutor’s response to the objection #led by the Defendant Sha-
banaj and his Defence 
In his response to the motion to dismiss the indictment and the objection to the 
evidence "led on behalf of the Defendant Destan Shabanaj by his Defence Counsel, 
Prosecutor Valdet Gashi found that the Defence Counsel’s request was unfounded 
and in complete contradiction with the indictment and the enclosed evidence.

According to the Prosecutor, in the objection to the evidence, the Defence had 
only described certain pieces of evidence. #e objection had not challenged the 
legality of any piece of evidence, on the basis of which it ensued that all the evi-
dence on which the indictment was based had been obtained in a lawful manner. 
#e Prosecution’s evidence did not violate the Criminal Procedure Code. For that 
reason, the evidence could not be impugned as inadmissible. #e Prosecution 
evidence would con"rm during the main trial that the Defendant had committed 
the charged criminal o5ence. #e Prosecution had su$cient evidence to support 
the Defendant’s liability. #e testimony of the witnesses was related to the materi-
al evidence on which the indictment was based and which con"rmed the factual 
situation described in the enacting clause, as well as the Defendant’s criminal 
actions.
 
#e material evidence enclosed with the indictment also con"rmed that the vic-
tims’ bodies had been buried collectively in the same grave and in the clothes they 
had been wearing on the day of their murder, which had been contrary to religious 
customs. Moreover, the grave had not been mar6ed. According to the witness tes-
timonies, on the day when the mortal remains had been buried, which had been 
con"rmed by the Defendant in his statement before the Prosecutor, there had been 
no armed combat.

In their response, the Prosecution also disputed the claims of the Defence which re-
ferred to the legal classi"cation of the criminal o5ence. #e indictment was dra%ed 
in compliance with legal provisions and was supported by the evidence that sup-
ported the factual description described in the indictment. #e Prosecutor assessed 
the allegations of the Defence as unfounded and proposed to the Court to reject as 
unfounded the request to dismiss the indictment and the objection to the evidence 
submitted to the Court on behalf of the Defendant.
 
!e ruling of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri"tina
In a ruling dated March 16, 2020 Presiding Trial Judge -onxheli rejected as un-
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founded the Defendants’ requests and the objections to the enclosed evidence, sub-
mitted to the Court through their Defence Counsels.

In the reasoning of their decision, the Court found that the Defence had not pro-
vided su$cient grounds for the dismissal of the indictment at this stage of crim-
inal proceedings. #e Court assessed that, in this speci"c case, the Prosecution 
enclosed su$cient evidence with the indictment, which constituted the basis for 
opening the main trial.

According to the information available to the HLC-, the parties to the proceedings 
did not appeal this ruling rejecting the requests to dismiss the indictment and the 
objections to the evidence enclosed with the indictment, whereby the conditions 
for opening the main trial on the indictment were met.

!e main trial
#e main trial before the Trial Panel presided over by Judge -onxheli was opened 
on July 2, 2020 with the reading of the indictment and opening statements by the 
parties. On that occasion, the Defendants pleaded not guilty to all counts of the 
indictment.

Opening statements of the parties to the proceedings 
In his introductory address to the Court, SP.- Prosecutor Valdet Gashi stated 
that the Defendant Zlatan -rsti', as a member of the police force, as well as Des-
tan Shabanaj, a former police inspector in Ferizaj/Uro&evac, had committed a se-
rious violation of the rules of international humanitarian law against the civilian 
population, Article 3 common to the Geneva Conventions, as well as the Proto-
cols Additional to the said Conventions. #ese violations had been committed by 
the actions also sanctioned under the Criminal Code of -osovo.

#e Prosecution pointed out that it was convinced that, a%er presenting the pro-
posed evidence, the factual situation described in the indictment would be fully 
proven, i.e. the well-founded suspicion that the Defendants -rsti' and Shabanaj 
had committed the criminal o5ences they were charged with in the indictment.

In his opening statement, the Prosecutor stated that witness statements would con-
"rm that the Defendant -rsti', in co-perpetration with the Serbian police forces, 
had ta6en part in a direct attac6 on the Nuhaj family on March 26, 1999 in the 
village of Nerodime e Epërme/Gornje Nerodimlje. It would be con"rmed that the 
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Defendant and other persons, carrying "rearms, had entered the house of the in-
jured parties where nineteen (19) family members had been staying at that mo-
ment. #ey had forcibly been evicted from the house, lined up in front of the house 
and by application of force, "%een (15) members of this family had been removed 
from the yard. Four male members of the Nuhaj family had been separated, mis-
treated and 6illed.

#e testimonies of the proposed witnesses would con"rm participation of the De-
fendant in concert with other members of the Serbian forces in the destruction of 
the family property in the presence of the family members.

#e Prosecution proposed the witnesses who would con"rm the participation and 
criminal actions of the Defendant Shabanaj, as well as his inhumane treatment of 
the victims, i.e. the corpses of the four 6illed male members of the Nuhaj fami-
ly. #e proposed witnesses would con"rm the manner in which the burial of the 
mortal remains had been organised, which had been run by the Defendant. On 
that occasion, the religious customs had not been respected; also, the grave where 
the victims had been buried had not been mar6ed. Witness statements would be 
supported by the enclosed material evidence.

In the end, the Prosecution moved the Court to "nd the Defendants guilty and, 
based on the proposed evidence, to punish them according to the law.

#e legal representative of the injured family, attorney Gani .exha from Mitro-
vicë/Mitrovica, joined the prosecution against the Defendants and noted that he 
would pursue his property claim in civil proceedings.

In the opening statement, attorney Vasi', the Defence Counsel for the Defendant 
-rsti', pointed out that nowhere in the world had it been the case that someone 
would be arrested without any incriminating evidence of committing an o5ence. 
#e Prosecutor had "rst arrested his client, and then had started collecting ev-
idence, which had mostly been obtained by the police. #is way of conducting 
the investigation could not be an example of how an investigation should be con-
ducted. #e attorney added that during the trial, in cooperation with his client, 
he would be mindful of the tragedy that had happened to the injured family. #e 
Defence Counsel reiterated his request to the Court to admit also the evidence he 
had proposed to the Court a%er the opening of the main trial.



463WAR CRIMES TRIALS: SLOW PROGRESSWAR CRIMES TRIALS: SLOW PROGRESS

#e Defendant -rsti' stood by the opening statement of his Defence Counsel and 
extended his condolences to the family, to his former neighbours, since they had 
lived next to each other for a long time.

#e Defence Counsel for the Defendant Destan Shabanaj, attorney Neziri, stat-
ed in his opening statement that he stood by everything stated in the request to 
reject the indictment "led against his client and reiterated that there were no ele-
ments of a criminal o5ence in the Defendant’s actions. #e evidence submitted by 
the Prosecution in relation to his client did not con"rm a criminal, but a humane 
action he had underta6en at that time.

#e Defence Counsel elaborated on the testimony of the witnesses in the continu-
ation of his opening statement, stating that he was convinced that the Trial Panel 
would establish, by administration of evidence, that the Defendant Shabanaj was 
not responsible for any of the counts set forth in the indictment.

#e second Defence Counsel for the Defendant Shabanaj, attorney 0ivojin Jo-
6anovi' from Prishtinë/Pri&tina, who joined Shabanaj’s Defence team at the re-
quest of his family, extended his condolences to the injured family in his opening 
statement.

#e main trial continued with the presentation of evidence and the examination 
of Prosecution witnesses. #e Trial Panel was in session for eight (8) days until 
the end of the reporting year (including the initial hearing), when fourteen (14) 
witnesses were heard. In this case too, during the trial, there were adjournments 
of certain planned Panel’s sessions for objective reasons, especially during the 
summer months and at the end of the reporting year.

In accordance with the -JC decision dated May 29, 2020, the main trial in the re-
porting period was open to monitors and the media, but not to the public, in order 
to prevent the spread of the Covid-19 pandemic. At the beginning of the eviden-
tiary proceedings, the monitors were warned that, due to the sensitivity of the case, 
they were not to use the names of the injured parties but only their initials, should 
there be a need to mention them at all. #e trial was held in Albanian, with inter-
pretation into Serbian for the Defendant -rsti' and attorneys Vasi' and Jo6anovi'.
 
During the main trial, the Defendant were in detention on remand.
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Findings of the HLC*
Based on the monitoring of the main trial, hitherto, in (e Prosecutor v. Zlatan 
.rsti! and Destan Shabanaj case, the HLC- assesses that the Trial Panel has, so 
far, been acting in compliance with legal regulations, especially when it comes to 
respecting the equality of arms before the Trial Panel. It remains to be seen how the 
Court will assess the evidence enclosed by the Prosecution - on the basis of which 
it insists on the guilt of the Defendant -rsti' and Shabanaj. #ey remain to be in 
detention on remand, which will last longer than usual due to objective conditions. 
#e slowdown in the wor6 of the Trial Panel was in!uenced by the Covid-19 pan-
demic, due to which there were adjournments of the scheduled sessions during the 
summer months as some members of the Panel had been infected. Some sessions 
scheduled for December were adjourned due to the health issues of the Defendant 
Shabanaj. #e HLC- "nds that the Trial Panel also too6 into account the health 
condition of the Defendant Shabanaj and his ability to follow the trial held during 
the reporting year.

1.2.5. The Case: The Prosecutor v. Zoran Vukoti# – Vukoti# IV 

Following the session held on September 18, 2020, the Appellate Panel of the Spe-
cial Department of the Court of Appeals (presided over by Judge Burim Ademi[46]), 
rejected as unfounded the appeal against the ruling of the Special Department of 
the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina dated August 7, 2020 (-S.no.15/2020), which 
had been "led by attorney Neboj&a Vlaji', the Defence Counsel for the the Defen-
dant Zoran Vu6oti', and a$rmed the aforementioned ruling wherein the Defence 
Counsel’s request to dismiss the indictment had been rejected.

Following this ruling, all the conditions for opening the main trial on the indict-
ment "led by the SP.- O$ce against the Defendant Vu6oti' dated March 6, 2020 
were met.

!e course of criminal proceedings
Due to a well-founded suspicion that, during the armed con!ict in -osovo, the 
Defendant Zoran Vu6oti' raped witness D1, an injured party, the SP.- O$ce 
authorised the Serious Crimes Investigation Directorate (SCID) to investigate the 
circumstances under which the criminal o5ence had occurred and to obtain ev-

[46]  Members of the Appellate Panel: Judges Vaton Durguti and Milan Bigovi'. 
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idence of any possible involvement of the Defendant Vu6oti' in the commission 
of the criminal o5ence he was suspected of.

Following the investigation, on July 25, 2018, the SCID submitted a criminal re-
port to the SP.- O$ce. On August 5, 2018, this O$ce issued a ruling to initiate 
an investigation against the Defendant Vu6oti' for the criminal o5ence of 0ape 
as a War Crime.

According to the information from the indictment, in addition to obtaining ev-
idence of the involvement of the Defendant Vu6oti' in the commission of the 
criminal o5ence he was charged with in the ruling to open the investigation, the 
SP.- O$ce obtained consent from the competent Montenegrin authorities to 
conduct criminal proceedings against the Defendant Vu6oti' also for this criminal 
o5ence[47].

!e indictment
A%er the completion of the investigation against the Defendant Zoran Vu6oti', 
on March 6, 2020, the SP.- (State Prosecutor Drita Hajdari) "led an indictment 
against the Defendant on the basis of a well-founded suspicion that he had com-
mitted the criminal o5ence of 0ape as a War Crime against the Civilian Population.

He was charged with the following: 
- during the armed con!ict in -osovo, as a member of the reserve police forces 
of the Ministry of Interior (MUP) of Serbia, in May 1999, he acted contrary to 
the rules of international humanitarian law, and participated in a widespread and 

[47]  #ree more indictments were previously "led against the Defendant Vukoti' for the cri-
minal o5ence of War Crimes against the Civilian Population: on April 20, 2017, on May 16, 
2017, and on June 23, 2017. #e Defendant is currently serving his sentence in (e Prose-
cutor v. Zoran Vukoti! - Vukoti! I case in relation to Count 3 of the indictment dated April 
20, 2017, according to which, on May 2 and 3, 1999, he participated, in complicity with 
others, in an inhumane treatment of detainees and in!iction of serious su5ering to Alba-
nian civilians held in the Smrekovnicë/Smrekovnica prison. For this criminal o5ence, he 
was sentenced to six (6) years and six (6) months of imprisonment in the judgment dated 
May 25, 2018 which was a$rmed by the judgment of the Court of Appeals dated January 
30, 2019. #e proceedings under Count 1 of this indictment were remitted to a retrial, as 
well as the proceedings on the indictment dated May 16, 2017. During 2019 and 2020, no 
retrials were opened on the aforementioned indictments. According to the Law on Courts, 
which entered into force in early 2019, as well as to the instructions of the Supreme Court 
of Kosovo dated September 25, 2019, the Serious Criminal Department of the Basic Court 
of Mitrovicë/Mitrovica was competent for acting in these cases.
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systematic attac6 by the military, police and paramilitary Serbian forces against 
the Albanian civilian population in the municipality of Vushtrri/Vu+itrn, as well 
as in the expulsion of the Albanian civilian population, whereby he committed 
physical, psychological and sexual violence against an Albanian female;
- he committed physical violence against civilians by beating Albanians with a 
wooden stic6 on May 22, 1999, near the cemetery in Vushtrri/Vu+itrn, who had 
previously been ordered by the Serbian military, police and paramilitary forces to 
sit on the ground;
- during these events, in co-perpetration with other members of the Serbian armed 
forces, he participated in the separation of younger men who were placed into 
truc6s and ta6en in an un6nown direction, while the women, children and the el-
derly were forced to wait in a queue in front of a two-storey house, allegedly in order 
to be provided with identi"cation cards. With an intention to sexually exploit the 
injured party D.1, the Defendant forcibly separated the injured party D.1. and too6 
her to a room on the second !oor of the house, wherein "ve other na6ed women 
were present who were being sexually exploited by several police o$cers. On that 
occasion, the Defendant, in the presence of these women and police o$cers, threw 
the injured party D.1 on the !oor, tore her clothes and raped her with the help of 
another, hitherto, unidenti"ed police o$cer, who, while the Defendant was raping 
the victim, was holding her mouth shut, and biting and groping her breasts. At the 
moment when the injured party tried to turn to the side, due to severe pain, the 
Defendant 6ic6ed her in   the spine, as a result of which she fainted. At the time when 
the injured party was subjected to an act of rape, she was three months pregnant. As 
a result of the rape and the beating, a%er some time, she lost her twin male unborn 
babies. As a result of the Defendant’s actions, she su5ered from severe physical and 
psychological traumas.

#e Prosecution classi"ed the Defendant’s actions as a War Crime against the 
Civilian Population, committed in complicity, provided for and punishable under 
Article 142, in conjunction with Article 22 of the CC SF.Y, currently punishable 
as Crimes against Humanity under Article 143, Paragraph 1, items 1.4 and 1.6, in 
conjunction with Article 31 of the CC.-.

!e indictment assessment procedure
On June 15, 2020, Presiding Trial Judge Valbona Musliu Selimaj of the Special 
Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, sitting as the Single Trial 
Judge, held the initial hearing on the SP.-’s indictment against Vu6oti' dated 
June 6, 2020.
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#e hearing was closed to the public. Only the OSCE and HLC- monitors were 
present, as expert audience. #e hearing was held in Albanian, with interpreta-
tion into Serbian.

During the veri"cation whether the Prosecution had ful"lled the legally prescribed 
obligation to disclose the evidence[48] to the Defendant and his Defence, it was es-
tablished during the session that the Defence had timely been provided with case 
"les, but that only the indictment had been submitted to the Defendant before the 
session. #e Prosecution too6 the duty to provide the Defendant with the case "le.

During this session, the indictment was read to which the Defendant pleaded not 
guilty. He was also informed by the Presiding Trial Judge of the advantages of a 
guilty plea, and of the fact that, within thirty (30) days, he was allowed to submit 
to the Court an objection to the evidence in support of the indictment, as well as 
a request to dismiss the indictment.

Acting as an ex o$cio Defence Counsel, Attorney Neboj&a Vlaji'[49], in his ad-
dress to the Court, announced an objection to the evidence and a request to dis-
miss the indictment. He also informed the Court that four (4) indictments had 
been "led against his client on war crimes charges, and that the proceedings on 
one of the charges from these indictments had been "nalised. Criminal proceed-
ings on other indictments were ongoing at various stages[50]. For these reasons, he 
proposed a joinder of the proceedings on the indictments "led against his client.

#e Defence Counsel stated that his client could not be tried according to the SP.- 
indictment dated early March 2020. On November 11, 2016, Vu6oti' was extradit-
ed from Montenegro in connection with other criminal o5ences. Prior to his ex-
tradition, the proceedings had been conducted before the competent courts, on the 
basis of which he was extradited to the judicial authorities of -osovo. In the phase 

[48]  Article 245, Paragraph 4 of the CPCRK provides for that the Single Trial Judge or Presi-
ding Trial Judge shall ensure that the State Prosecutor has ful"lled the obligation relating 
to the disclosure of evidence.

[49]  Attorney Vlaji' (also the Defendant’s Defence Counsel in some other cases) was hired ex 
o$cio in this case due to the Defendant’s lack of funds to hire him on the basis of power of 
attorney. Attorney Vlaji' is defending the Defending Vukoti' in two other cases pending 
before the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica.

[50]  In the 2017 and 2018 Annual Reports, the HLCK presented in detail the stages of procee-
dings in the cases initiated on the indictments against the Defendant.
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of obtaining consent from the competent authorities of Montenegro to conduct 
proceeding in this case, the Defendant and his Defence did not have an opportu-
nity to object to the procedure of obtaining consent that would allow the -osovo 
judicial authorities to conduct criminal proceedings against the Defendant Vu6oti' 
for the criminal case that was the subject of the indictment to be considered. His 
transfer, i.e. the permit for criminal prosecution, violated the Law on Extradition, 
as well as the Constitution of -osovo, on the basis of which the attorney would "le 
an appeal to the Constitutional Court of -osovo. During that session, he requested 
from the Prosecution all the documents related to the extradition procedure in or-
der to get acquainted with their content.

#e State Prosecutor (State Prosecutor Enver -rasniqi attended the initial hearing) 
emphasised that the Defence Counsel had been provided with complete case docu-
mentation, as well as with the documentation relating to the consent of the compe-
tent Montenegrin authorities to conduct criminal proceedings. In case the Defence 
Counsel did not have it, this documentation would be handed over to the Defence. 
#e Prosecutor added that the Prosecutor’s O$ce had obtained the consent of the 
competent institutions of Montenegro, as part of the international legal cooperation 
procedure, in order to conduct criminal proceedings against the Defendant in con-
nection with the criminal o5ence he was charged with in this case.

!e request to dismiss the indictment
Attorney Neboj&a Vlaji' submitted to the Special Department of the Basic Court 
of Prishtinë/Pri&tina a request to reject the SP.- indictment dated March 6, 2020, 
as there were circumstances that barred criminal prosecution[51].

According to the request of the Defence Counsel, the Prosecution charged the 
Defendant with having committed the criminal o5ence of War Crimes against the 
Civilian Population under Article 142, in conjunction with Article 22 of the CC 
SF.Y, but it erroneously and illegally stated that the criminal o5ence was punish-
able as Crimes against Humanity under Article 143, Paragraph 1, items 1.4, 1.6, 
1.7, in conjunction with Article 31 of the CC.-.

#e Defence Counsel stated in the request that, on November 11, 2016, on the 
basis of the ruling of the High Court in Podgorica (-V. No. 276/16 dated July 

[51]  Provided for by Article 250, Paragraph 1, item 1.3 of the CPCRK - the period of statutory li-
mitation has expired, a pardon covers the act, or other circumstances exist which bar prosecu-
tion. (http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/07/Zakonik-o-krivicnom-postupku.pdf). 
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18, 2016), which was a$rmed by the ruling of the Court of Appeals of Montene-
gro dated August 12, 2016, the Defendat Vu6oti' was extradited to the -osovo 
judicial authorities for other criminal o5ences, i.e. for the events in the villages 
of Gornje and Donje Studimlje, Vushtrri/Vu+itrn municipality, but not for the 
criminal o5ence covered by the indictment dated March 6, 2020.

According to the Defence Counsel’s request to dismiss the indictment, on Novem-
ber 17, 2016, the Special Prosecutor of -osovo requested, for the "rst time, from 
the competent authorities of Montenegro to conduct proceedings against Vu6oti' 
for additional criminal o5ences. On February 24, 2017, the Ministry of Justice of 
Montenegro issued a ruling wherein it was allowed to conduct other proceedings 
against the Defendants, apart from those for which extradition had been granted. 
#e criminal o5ence of 0ape as a War Crime, which was covered by the latest in-
dictment, had not been covered by the original ruling on extradition. On Novem-
ber 8, 2018, the Special Prosecutor of -osovo and the Ministry of Justice of -osovo 
submitted a new request to the competent authorities of Montenegro to allow the 
conduct of proceedings for this criminal o5ence as well. #e mentioned institu-
tions resubmitted the same request to the competent authorities of Montenegro on 
August 7, 2019, a%er which they received the consent to conduct the proceedings 
for this criminal as well, although it had not been the subject of extradition at the 
request of -osovo "led on March 21, 2016.

In his request, the Defence Counsel elaborated that Article 36, Paragraph 1 of 
the Law on International Legal Cooperation of -osovo[52] stipulates that a person 
extradited to -osovo would not be prosecuted or tried for any crime committed 
before his extradition, except for the o5ences for which extradition had been al-
lowed. #e ruling of the .epublic of Montenegro dated October 24, 2019 which 
allowed criminal proceedings on the indictment for committing rape was, ac-
cording to the Defence Counsel, from the legal point of view, extremely problem-
atic, as the Defendant and his then Defence Counsel had not had the opportunity, 
during the proceedings in Montenegro, to oppose extradition and the conduct of  

[52]  #e Kosovo Law on International Legal Cooperation in Criminal Matters, Article 39, Para-
graph 1 provides for: 

 „A person extradited to the Republic of Kosovo shall not be prosecuted or sentenced for 
any criminal o5ence committed prior to his or her surrender other than that for which the 
extradition was granted, except in the following cases: 

 1.1. When the requested state consents. A request for consent may be sent by the Ministry and 
shall be accompanied by the documents mentioned in Article 18 of this law and a legal record 
of any statement made by the extradited person with respect to the o5ence concerned;“ 
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proceedings for this criminal o5ence too, because the proceedings for rape had 
not even been conducted against the Defendant at that time.

According to attorney Vlaji', the indictment "led against his client had been dra%-
ed illegally, arbitrarily and without any evidence. According to him, such an indict-
ment could not be the basis for a trial as it contained parts that had to be deleted.

Attorney Vlaji' insisted that the Defendant could not be held responsible for the 
criminal o5ence of Crimes against Humanity provided for in Article 143 of the 
Criminal Procedure Code, which provided for a much stricter sentence of im-
prisonment - up to forty (40) years, or lifelong imprisonment. According to the 
Defendant, it was mandatory to apply a more lenient law, i.e. the law that was in 
force at the time of the commission of the charged criminal o5ence.

#e Defence Counsel moved the Court to grant his request and to issue a ruling 
wherein the SP.- indictment dated March 6, 2020 would be rejected and the 
Prosecutor would be ordered to dra% a new indictment in accordance with the 
allegations set forth by the Defence.

!e SP+*’s response to the request to dismiss the indictment 
According to the allegations stated in the response, the SP.- O$ce had requested 
the consent of the competent Montenegrin authorities to conduct criminal pro-
ceedings for the criminal o5ence that had not been covered by the extradition pro-
cedure and that, the SP.- O$ce obtained the requested consent in accordance with 
legal norms. During the procedure of requesting consent, the SP.- submitted to 
the Ministry of Justice of Montenegro the ruling to initiate the investigation against 
the Defendant, informing the competent institutions of Montenegro of the grounds 
for the existence the criminal o5ence the Defendant Vu6oti' was suspected of at 
the time (at the time of requesting consent). Following the investigation against the 
Defendant, the Prosecution "led the indictment on the basis of the identical factual 
situation which was stated in the ruling to initiate the investigation which related 
to the case of rape in accordance with the law in e5ect during the armed con!ict in 
-osovo. At the time of "ling the indictment, it was assessed that the factual situa-
tion was more in line with the criminal o5ence of Crimes against Humanity under 
Article 143, Paragraph 1, items 1.4, 1.6, 1.7 of the Criminal Code of -osovo.

#e Prosecution proposed that the motion to dismiss the indictment be rejected, as 
well as that the SP.- indictment -TS no. 9/2018 dated March 6, 2020 be a$rmed.
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!e ruling of the Special Department of the Basic Court of Pri"tina/Prishtinë
Judge Valbona Musliu Selimaj of the Special Department of the Basic Court of 
Prishtinë/Pri&tina, in her capacity as Presiding Trial Judge, without holding a ses-
sion, issued a ruling on August 7, 2020 rejecting as unfounded the request to dis-
miss the SP.- indictment dated 6 March 2020, "led on behalf of the Defendant 
Vu6oti' by his Defense Counsel, attorney Vlaji'.

According to the Court’s "ndings, the allegations speci"ed in the Defence Coun-
sel’s request that his client had been extradited to the -osovo judicial authorities 
following the extradition request for criminal o5ences other than the criminal 
o5ence charged in the indictment that would be considered in court were not val-
id. A%er the investigation into the criminal o5ence which was the subject of the 
current indictment, the competent Montenegrin authorities were informed of the 
details of the manner of committing the criminal o5ence, on the basis of which 
they gave their consent to conduct criminal proceedings for the criminal o5ence 
speci"ed in the indictment that would be the subject of assessment by this Court.

According to the Court’s "ndings, the SP.- indictment dated March 6, 2020 was 
dra%ed in accordance with the law, and was supported by su$cient evidence con-
"rming the well-founded suspicion that the Defendant had committed the charged 
criminal o5ence.

#e Court found that SP.-’s legal classi"cation of the criminal o5ence had been 
carried out in accordance with the law and pursuant to the law in e5ect at the time 
of the commission of the criminal o5ence (CC SF.Y). In this context (the Prose-
cution had cited an article of the Criminal Code of -osovo), the Court assessed 
the citing as a circumstance whereby the Prosecution had only wanted to draw 
attention to the fact that the crime was also punishable under the Criminal Code 
currently in force in -osovo, but not as the law applicable in the present case. #e 
Court would, ex o$cio, during the proceedings in this case, ta6e into account the 
application of the law, as well as legal classi"cation of the criminal o5ence.

#e Court did not accept the Defence Counsel’s allegations that referred to the 
enacting clause of the indictment, and found that this criminal matter should en-
ter the main trial phase, where the parties would be given an opportunity to pres-
ent their respective evidence. On that occasion, the Defendant and his Defence 
Counsel would have the opportunity to present the Defence’s requests.
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Furthermore, the Court did not "nd that there were circumstances that barred 
criminal prosecution. #ere were also no circumstances that precluded criminal 
liability, as there was also no expiration of the period of statutory limitation for 
prosecution, no amnesty or pardon. According to the Court, there was su$cient 
evidence to con"rm the grounded suspicion. #e main trial should be held where-
in the merits of the case would be decided upon.

!e Defendant’s appeal against the decision of the Special Department 
In an appeal dated August 28, 2020, Vu6oti'’s Defense Counsel impugned the 
ruling of the Judge of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/
Pri&tina dated August 7, 2020 wherein the Defense’s motion to dismiss the indict-
ment was rejected as unfounded.

#e Defence challenged the Court’s decision due to the circumstances that barred 
criminal prosecution and substantial violations of the provisions of the Criminal 
Procedure Code.

In the appeal, the Defence Counsel mostly reiterated his allegations from the re-
quest to dismiss the indictment. He moved the Court of Appeals to issue a ruling 
whereby the allegations set forth in the appeal would be granted.

.egarding the appeal of the Defence Counsel for the Defendant Zoran Vu6oti', 
the Appellate Prosecutor’s O$ce proposed to the Court of Appeals on September 
15, 2020 to reject the Defence Counsel’s appeal as unfounded and to uphold the 
ruling of the Special Department of the Basic Court wherein the request to dis-
miss the indictment dated March 6, 2020 had been rejected. In his motion, the 
Appellate Prosecutor supported the allegations presented in the reasoning of the 
impugned ruling. According to the motion, the Presiding Trial Judge had proper-
ly assessed the factual situation based on concrete and admissible evidence, both 
from the legal and procedural point of view.

According to the "ndings of the Appellate Prosecutor’s O$ce, the Defence Coun-
sel’s appeal was unfounded. #e Court of Appeals was moved to reject the appeal 
and to a$rm the impugned ruling.

!e ruling of the Court of Appeals
As stated at the beginning of this analysis, the Appellate Panel of the Court of Ap-
peals, in their ruling dated September 18, 2020, rejected as unfounded the appeal 
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of Vu6oti'’s Defence Counsel "led against the ruling of the Special Department 
of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina which rejected the request to dismiss the 
indictment. 

In their ruling, the Court of Appeals a$rmed the "ndings of the Basic Court, i.e. 
that the competent Prosecutor’s O$ce, a%er initiating the investigation against the 
Defendant Vu6oti', obtained the consent of the competent authorities of Montene-
gro to conduct proceedings against the Defendant for the criminal o5ence which 
was the subject of the indictment dated March 6, 2020. According to the "ndings of 
the Court adjudicating in the second instance, the allegations stated in the Defence’s 
appeal were unfounded. #e court of "rst instance had legally assessed the alle-
gations in the request to dismiss the indictment, and had given su$cient reasons 
stating that the Prosecution’s indictment was supported by admissible and legally 
obtained evidence, which con"rmed the well-founded suspicion that the Defen-
dant had committed the charged criminal o5ence. 

Furthermore, the court of second instance supported the "ndings of the court of 
"rst instance with regard to legal classi"cation of the criminal o5ence the Defen-
dant was charged with in the indictment. Legal classi"cation had been carried out 
according to the law that had been in e5ect at the time of the commission of the 
criminal o5ence, i.e. according to the CC SF.Y; however, the criminal o5ence was 
also punishable according to the law currently in e5ect. According to the Court, 
this meant that the indictment had been drawn up in accordance with Article 241 
of the CPC.-. 

#e formal opening of the main trial was scheduled for January 21, 2021,

Findings of the HLC*
1. In the enacting clause of the indictment dated March 6, 2020, the Defendant’s 
actions were legally classi"ed by the Prosecution as War Crimes against the Ci-
vilian Population, committed in complicity, provided for under Article 142, in 
conjunction with Article 22 of the CC SF.Y which was more favourable for the 
Defendant than the CC.-. Describing in detail the situation in the town where 
the incriminating actions had ta6en place (Vushtrri/Vu+itrn) in May 1999, which 
was, inter alia, veri"ed in certain judgments of the International Tribunal for the 
Former Yugoslavia (ICTY), the Prosecution found that the CC SF.Y was in e5ect 
at the time of the commission of the criminal o5ence with which the Defendant 
was charged. 
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According to the Prosecution, the Defendant’s actions may also fall under and 
be punishable under Article 143, Paragraph 1, items 1.4, 1.6, 1.7, in conjunction 
with Article 31 of the CC.- (the criminal o5ence of Crimes against Humanity). 

#erefore, the Prosecution found that the criminal o5ence the Defendant was 
charged with, according to the actions performed, could be classi"ed as a War 
Crime against the Civilian Population, punishable under the CC SF.Y, being the 
law in force at the time the crimes had ta6en place, but, that, at the same time, the 
same actions performed could be classi"ed as the criminal o5ence of Crimes against 
Humanity. However, the CC SF.Y, as the law ta6ing priority in this case, does not 
contain Crimes against Humanity as a separate criminal o5ence. Yet, Chapter XVI 
of this Code lists Genocide, War Crimes against the Civilian Population, War Crimes 
against the Wounded and Sic/, War Crimes against Prisoners of War, Organizing a 
Group and Instigating the Commission of Genocide and War Crimes, Unlawful .illing 
or Wounding of the Enemy, Marauding, Ma/ing Use of Forbidden Means of Warfare, 
as well as some other criminal o5ences. 

Article 2, Paragraph 2 of the CC.- (principle of legality) provides for: ’No crim-
inal sanction or measure of mandatory treatment may be imposed on a person 
for an act, if prior to the commission of the act, the law did not de"ne the act as 
a criminal o5ence and did not provide a criminal sanction or measure of manda-
tory treatment for the act’.[53]

Article 3 of the CC.- (the institute of application of the most favourable law), 
Paragraph 1 provides for: ’#e law in e5ect at the time a criminal o5ence was com-
mitted shall be applied to the perpetrator’. Article 3, Paragraph 2: ’In the event of a 
change in the law applicable to a given case prior to a "nal decision, the law most 
favorable to the perpetrator shall apply’. 

However, with regard to the above, it should be borne in mind that Crime against 
Humanity as a criminal o5ence was "rst mentioned and applied at the Nuremberg 
trials, and that it was adopted by the .ome Statute, and also provided for by the 
Statute of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY). 
In order for the elements of this criminal o5ence to exist, i.e. to be committed by 
particularly serious violations of human dignity, they should be directed against 
a large number of victims in a wider area, and should not constitute an isolated 

[53]  https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18413 
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or sporadic event. Moreover, these should be acts that are prohibited by interna-
tional law. More recent criminal codes passed by the countries that emerged a%er 
the disintegration of Yugoslavia envisage the Crime against Humanity as a separate 
criminal o5ence. Up to now, it was only in Bosnia and Herzegovina that there were 
trials on this charge. On the basis of a search carried out on relevant websites, about 
twenty "rst-instance judgments were passed in the period from 2007 to 2009[54] 
on charges of Crimes against Humanity in Bosnia and Herzegovina. Moreover, the 
ICTY rendered about forty (40) judgments on this ground, while the International 
Criminal Tribunal for .wanda (ICT.) rendered several judgments. Application of 
this criminal o5ence in practice is complex and requires a studious and systematic 
investigation, as well as the ful"llment of the above-mentioned conditions that con-
stitute features of a criminal o5ence.

2. Following the indictment assessment procedure and the ruling of the Court of 
Appeals dated September 18, 2020, the main trial was not opened until the end 
of the reporting year, although the opening was planned and scheduled, but was 
postponed due to illness of judicial o$ce holders involved in this case. 

#e course of criminal proceedings in this case during the reporting period was 
also imapacted by the situation caused by the Covid-19 pandemic. #e indict-
ment had been "led shortly before the decision of the -osovo Judicial Council 
dated March 12, 2020, which limited all judicial activities involving the public in 
order to prevent the spread of the pandemic. #is situation lasted until mid-June 
2020, when cases, especially urgent ones, began to be scheduled, with the pres-
ence of monitors and the media, but without the public. 

[54]  While compiling the Annual Report, the HLCK could not obtain con"rmation of whet-
her any of the mentioned judgments were "nal.
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1.3. Re-trials

1.3.1. The Case: The Prosecutor v. Remzi Shala 

#e retrial in (e Prosecutor v. 0emzi Shala case was opened on June 24, 2020 
before a Trial Panel of the Serious Crimes Department of the Basic Court of Priz-
ren[55] presided over by Judge .aima Elezi[56]. In the Judgment of the Supreme 
Court of -osovo dated March 20, 2020, this case was remitted to the court of "rst 
instance for reconsideration and re-adjudication.

#e retrial was opened on the SP.- indictment dated October 19, 2016, which 
was speci"ed by the SP.- Prosecutor at the beginning of the new trial.

Acting upon an extraordinary legal remedy - a request for protection of legality 
"led by the convicted .amzi Shala and his Defence Counsel, the Panel of the Su-
preme Court of -osovo, presided over by Judge Nesrin Lushta[57], at their session 
held on March 2, 2020, rendered a judgment annulling the "nal judgment of the 
Serious Crimes Department of the Basic Court of Prizren (-/P No. 181/2016) 
dated July 3, 2019, as well as the judgment of the Special Department of the Court 
of Appeals (0TS/APS No. 14/2019) dated November 26, 2019. #e case was re-
mitted for retrial and re-consideration.

[55]  According to the Law on Courts, which entered into force on January 2, 2019, Article 
13 stipulates that the then Special Department of the Basic Court would be competent to 
deal with cases on indictments of the Special Prosecutor’s O$ce of Kosovo (SPRK), "led 
a%er the establishment of this Department, and on SPRK indictments in cases where the 
indictment assessment procedure has not been completed. Cases in which the assessment 
procedure has been completed will be considered by the competent courts (mainly accor-
ding to territorial jurisdiction), or by the courts that "rst initiated the criminal proceedin-
gs, until they are completed.

[56]  Members of the Trial Panel in the retrial: Judges Luan Berisha and Fatmir Krasniqi. #e 
retrial is taking place before the same Trial Panel that was adjudicating in the "rst "rst-in-
stance trial.

[57]  Panel members: Judges of the Supreme Court of Kosovo Agim Maliqi and Rasim Rasimi.

!.".
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#e reopened main trial was not completed by the end of the reporting year. Its 
continuation has been announced for February 11, 2021.

!e course of criminal proceedings[58]

Preliminary criminal investigation into the forcible removal of Haxhi Përteshi 
from his house in the village of Duhël/Dulje by armed and uniformed -LA 
members on June 26, 1998, as well as his unexplained death a few days later (his 
corpse was found on July 1, 1998 along the road in the centre of the village) was 
initiated by the testimonies of members of his family given to UNMI- police 
investigators in 2002.

An investigation into this crime and possible perpetrators was also continued 
by EULEX investigators, a%er this .ule of Law Mission too6 over competenc-
es in -osovo in 2009. In a ruling issued by an EULEX International Prosecutor 
on April 24, 2014, an investigation was launched against former -LA members, 
.emzi Shala and B.Q[59]. 

Haxhi Përteshi was forcibly ta6en away from his home and arrested due to an 
alleged suspicion that he had been collaborating with the Serbian forces.

Following the limitation of the mandate of the EULEX mission in -osovo, the case 
was transferred to local SP.- prosecutors in the summer of 2015 who proceeded 
with the investigation against Shala and B.Q. #e investigation against suspect B.Q. 
was suspended due to lac6 of evidence.

!e indictment
On October 19, 2016[60], the SP.- O$ce (Prosecutor Ha6i Gecaj) "led an indict-
ment against the Defendant .emzi Shala for the criminal o5ence of War Crimes 

[58]  #e criminal proceedings in (e Prosecutor v. Remzi Shala case were the subject of analyses 
published in the HLCK 2016, 2017, 2018 and 2019 Annual Reports. #ey can be found on 
the o$cial HLC website: www.hlc-kosovo.org. #is Annual Report on the trials monitored 
during 2020 will present in detail the part of the criminal proceedings that took place in the 
reporting year, i.e. the decision of the Supreme Court of Kosovo and the beginning of the 
retrial in 2020.

[59]  #e investigation against the suspect B.Q. was later suspended due to lack of evidence.
[60]  #is has been the "rst war crimes indictment "led by local SPRK prosecutors following 

the limitation of EULEX’s mandate on June 15, 2014.
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against the Civilian Population[61], committed in complicity with un6nown per-
petrators during the armed con!ict in -osovo. #e Defendant was charged with 
ta6ing Haxhi Përteshi from his home, by application of force, in the evening of 
June 26, 1998, in the village of Duhël/Dulje, Suhare6ë/Suva .e6a Municipality. 
His corpse was found a few days later (July 1, 1998) near a regional road in the 
village of Duhël/Dulje, Suhare6ë/Suva .e6a municipality.

!e main trial
#e indictment assessment procedure before the Serious Crimes Department of 
the Basic Court of Prizren ended with the ruling to reject the request to dismiss 
the indictment dated March 6, 2017. In the ruling dated March 23, 2017, the 
Court of Appeals a$rmed this ruling of the Basic Court.

#e "rst main trial was opened on May 12, 2017 when the indictment was read. 
#e Defendant Shala pleaded not guilty to the indictment. Opening statements of 
the parties to the proceedings were also presented. Until the announcement of the 
judgment on July 2, 2019, the Trial Panel was in session for thirty-seven (37)[62] 
days, when thirty (30) witnesses proposed by the parties to the proceedings were 
heard, as well as those proposed ex o$cio by the Trial Panel [twenty-three (23) at 
the Prosecutor’s request, four (4) at the request of the injured party, and three (3) 
ex o$cio by the Court]. Material evidence was presented. #e Defendant[63] an-
swered the questions of his Defence Counsel. He refused to answer the questions 
as6ed by the Prosecutor and the Trial Panel, exercising his right to remain silent. 
#e parties presented their closing arguments.

[61]  Provided for under Article 142, as read with Article 22 of the CC SFRY, in conjunction 
with Article 3 (1a) of the Fourth Geneva Convention of 1949, also punishable under Ar-
ticle 152, in conjunction with Article 32 of the CCRK.

[62]  #e number of trial days does not include the initial and the second hearing.
[63]  During the "rst "rst-instance trial, the Defendant was not in detention on remand until 

late 2018. Although duly informed, he did not respond to the court summons to appear at 
the continuation of the main trial scheduled for January 9, 2019. In line with the wanted 
notice, he was arrested in the morning of May 24, 2019. A%er the judgment was rendered 
by the Court of Appeals on November 26, 2019, which was adjudicating on the appeal 
against the "rst instance judgment, he was serving his sentence of imprisonment. A%er 
the judgments of the courts of lower instances were annulled by the Supreme Court of 
Kosovo in their judgment dated March 20, 2020, as well as a%er the case was remitted for 
reconsideration and re-adjudication, on April 30, 2020, one month detention on remand 
was ordered against the Defendant, which was later being extended. #e Defendant was in 
detention on remand until the end of the reporting year.
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!e #rst instance judgment
In the judgment issued on July 3, 2019, the Defendant was found guilty of com-
mitting the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population[64], be-
cause, during the armed con!ict, as a uniformed and armed -LA member, on June 
26, 1998, at around 23:00, in the village of Duhël/Dulje, Suva .e6a/Suhare6ë Mu-
nicipality, in complicity with "ve (5) or six (6) -LA members, he arrested Haxhi 
Përteshi, a civilian suspected of collaborating with the Serbian forces. His corpse 
was found by the road in the centre of the village a few days later.

In the judgment of the court of "rst instance, the Defendant was sentenced to four-
teen (14) years of imprisonment. #e time spent in detention on remand, that was 
to be extended until the judgment became "nal, was credited towards the sentence.

!e appellate proceedings
#e Defendant and his Defence Cunsel, Suhare6ë/Suva .e6a attorney Natal Bul-
la6aj, appealed the "rst instance judgment due to substantial violations of the 
provisions of criminal procedure, violations of the criminal law, an erroneous and 
incomplete establishment of the factual situation, and the decision on criminal 
sanctions. #e legal representative of the injured parties challenged the "rst-in-
stance judgment on the grounds of the severity of the sentence imposed.

!e Court of Appeals’ judgment
On November 29, 2019, an Appellate Panel of the Special Department of the 
Court of Appeals, presided over by Judge Vaton Durguti[65], held a hearing in (e 
Prosecutor v. 0emzi Shala case on November 26, 2019 when the parties’ appeals 
were considered against the judgment of the Serious Crimes Department of the 
Basic Court od Prizren announced on July 3, 2019 (-/P No. 181/2016).

In their judgment dated November 26, 2019, the Appellate Panel partially granted 
the Defendant’s allegations set forth in the appeal, and modi"ed, ex o$cio, the 
judgment of the Serious Crimes Department of the Basic Court of Prizren with 
regard to legal classi"cation of the criminal o5ence and the severity of the sen-

[64]  Committed in complicity, provided for and punishable under Article 142 as read with 
Article 22 of the CC SFRY, in conjunction with Article 3 (a) of the Fourth Geneva Con-
ventions, also punishable under Article 152, Paragraphs 1 and 2, as read with Article 31 of 
the CCRK (2012).

[65]  Members of the Appellate Panel: Judges Kreshnik Radonjiqi (Reporting Judge) and Bu-
rim Ademi.
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tence. #e Court of Appeals found that the actions of the Defendant .emzi Shala 
contained elements of the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian 
Population under Article 142, in conjunction with Article 22 of the CC SF.Y (in 
e5ect at the time of the commission of the o5ence) in conjunction with Article 
3 (1a) of the Fourth Geneva Convention of 1949, and sentenced him to ten (10) 
years of imprisonment.

In the judgment of the Court of Appeals, the appeal of the injured party’s legal rep-
resentative, Prishtinë/Pri&tina attorney Asdren Hoxha, was rejected as unfounded.

!e request for protection of legality
On January 20, 2020, the Defence Counsel, attorney Natal Bulla6aj, "led with the 
Supreme Court of -osovo an extraordinary legal remedy - a request for protec-
tion of legality against the "nal judgment of the Serious Crimes Department of 
the Basic Court of Prizren dated July 3, 2020 (-/P no. 181/2016) and the judg-
ment of the Special Department of the Court of Appeals (0-S/APS no. 14/2019) 
dated November 26, 2019, due to violations of the criminal law under Article 432, 
Paragraph 1, item 1.2 of the CPC.- and substantial violations of the provisions 
of criminal procedure under Article 382 of the CPC.-.

According to the request for protection of legality, the court of "rst instance had 
violated the criminal law against the convicted person, because he had been found 
guilty of committing the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Pop-
ulation (Article 142, in conjunction with Article 22 of the SF.Y CC, and Article 3 
(1a) of the Fourth Geneva Convention of 1949, punishable under Article 152, in 
conjunction with Article 31 of the CC.-), even though, on the basis of the evi-
dence adduced it had appeared that the Defendant’s actions had not contained the 
elements of the o5ence the Defendant had been charged with and found guilty of. It 
was further stated that the court of "rst instance, when announcing the judgment, 
had not reasoned the decisive facts that constituted the characteristics of the crimi-
nal o5ence, as well as the facts related to legal classi"cation of the criminal o5ence.

According to the allegations stated in the request, the court of "rst instance, when 
announcing the judgment whereby the Defendant had been found guilty, had not 
correctly assessed all the circumstances and facts that had a5ected the guilt, i.e. the 
innocence of the Defendant. #e sentence had been determined without establish-
ing the guilt. In reaching their decision, the court of "rst instance had not ta6en into 
account the circumstances in favour of the Defendant. #e type and severity of the 
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established punishment were contrary to the law, because not all the circumstances 
that would have a5ected a fair and lawful decision had been established.

#e Defence Counsel claimed in the request that the court of "rst instance had not 
provided a clear reasoning of the decisive facts with regard to the commission of 
the criminal o5ence the Defendant Shala had been charged with. #ere were also 
inconsistencies between the enacting clause and the reasoning of the judgment.

According to the Defence Counsel, the court of second instance had made the 
same mista6es as the court of "rst instance with regard to classifying the criminal 
o5ence. #e Court of Appeals reclassi"ed, ex o$cio, the given criminal o5ence 
into War Crimes against the Civilian Population under Article 142, in conjunction 
with Article 22 of the CC SF.Y, as well as in conjunction with Article 3 (1a) of the 
Fourth Geneva Convention of 1949. #e court of second instance modi"ed the 
judgment of the Serious Crimes Department of the Basic Court of Prizren only 
with regard to the decision on the punishment, sentencing the Defendant to ten 
(10) years of imprisonment. #e time spent in detention on remand from May 24, 
2019 was credited to the sentence.

According to the "ndings of the Defence Counsel, the court of second instance 
had failed to eliminate the errors and violations of the court of "rst instance, 
which would have been possible only if the "rst-instance judgment would have 
been annulled and the case remitted to the "rst instance trial.
 
According to the "ndings set forth in the request, the Court of Appeals, when re-
classifying, had found that the Defendant had committed the criminal o5ence as a 
commander, i.e. that the Defendant had led a group that had been present in the in-
jured party’s house on the critical evening. #e Court of Appeals had not presented 
any evidence to justify its "ndings. According to the Defence, the convicted person 
had just been an ordinary soldier. According to the Defence, the allegations that 
the convicted person had run the team that had been in the house of the injured 
party on the critical evening were fabrications of the injured parties, as well as a 
consequence of the wrong description of this action by the prosecuting authorities.

#e Defence Counsel also cited examples of violations: certain circumstances, i.e. 
certain very important parts of the witness statements, had not been stated by the 
court in the minutes; individual witnesses had been heard, who, for some reason, 
should not have been heard; some Defence proposals had not been accepted.
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#e Defence Counsel moved the Supreme Court to grant the Defendant’s request 
for protection of legality and to acquit him; or to quash the judgment of the Basic 
Court od Prizren dated July 3, 2019, as well as the judgment of the Court of Ap-
peals dated November 26, 2019 and to remit the case to the court of "rst instance 
for reconsideration; or, if the Supreme Court did not "nd the violations stated in 
the request, to amend the said judgments and mitigate the sentence against the 
Defendant Shala that would go below the legal minimum.

!e opinion of the O,ce of the State Prosecutor
In a letter dated February 14, 2020, the O$ce of the State Prosecutor proposed 
that the request for protection of legality "led by the convicted person be rejected 
as unfounded.

!e judgment of the Supreme Court of *osovo
At the session of the panel, the Supreme Court reviewed the case "les in accor-
dance with the legal provisions (Article 435, paragraph 1, in conjunction with 
Article 436, Paragraph 1 of the CPC.-), "nding, in the end, that the request for 
protection of legality was founded.

#e Supreme Court found that the allegations of the convict’s Defence that the judg-
ment of the court of "rst instance had contained substantial violations of criminal 
procedure were well-founded. #e judgment of the court of second instance had 
not contained a reasoning regarding the existence of the criminal o5ence and the 
convict’s criminal liability. #e mentioned violations of the court of "rst instance 
court had not been removed by the judgment of the court of second instance, which 
had also contained substantial violations of the provisions of criminal procedure 
provided for under Article 384, Paragraph 1, item 12, in conjunction with Article 
370, Paragraph 7 of the CPC.-.

According to the "ndings of the Supreme Court, the aforementioned judgment had 
not provided the reasoning regarding the existence of the criminal o5ence and the 
convicted person’s criminal liability, especially when it came to the convicted per-
son’s actions related to issuing or enforcing orders, i.e. applying orders against the 
civilian population. It had not been con"rmed that he had acted contrary to the 
provisions of Article 142 of the CC SF.Y, i.e. in ta6ing a civilian hostage.

Moreover, the court of "rst instance had not explained in what way the elements of 
the criminal o5ence under Article 142 of the CC SF.Y had been manifested: ’Who-
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ever in violation of rules of international law e5ective at the time of war, armed 
con!ict or occupation, orders that civilian population be subject to 6illings, terror 
[…], ta6ing hostages […], or who commits one of the foregoing acts [...]’.

#e Supreme Court assessed that the court of "rst instance had not explained in 
their judgment whether the convicted person had had any position in the mili-
tary hierarchy at the time he had acted, or what speci"c role he had had on the 
critical day, although it was not disputed that he had been a -LA member. How-
ever, according to the Supreme Court, in order to establish the elements of the 
criminal o5ence the convicted person was charged with, two conditions must 
be met: "rst, to clearly establish that he, as the perpetrator, had issued the order 
(which con"rmed the existence of his higher position in relation to the persons 
who had executed the order), i.e. to establish exactly who had given the order to 
act against the civilian population - in this case against the injured parties - and 
secondly, to establish whether the convicted person had carried out the order he 
had received from his superiors. In the speci"c case, these two essential elements 
of this criminal o5ence remained unestablished in the court decisions.

According to the Supreme Court, the judgment had not described the manner in 
which the convicted person had acted, whereby the basic elements of the criminal 
o5ence for which the convicted person had been found guilty of had not been 
ful"lled. #e fact that there had been "ve (5) or six (6) un6nown -LA members 
together with the convicted person on the critical evening did not mean that the 
convicted person had been the leader of that group at all costs. It had not spe-
ci"cally been established that he had been the person issuing orders to others as 
stated in the judgment of the court of "rst instance, which had been accepted and 
supported by the decision of the court of second instance.

According to the "ndings of the Supreme Court, the reasoning of the judgment 
of the court of "rst instance was in contradiction with itself. #e court of "rst in-
stance found in the judgment that the manner of committing the criminal o5ence 
of War Crimes the Defendant had been found guilty of ’consisted of committing 
illegal acts of issuing orders to commit them’, although no paragraph of the "rst 
instance judgment resolved the dilemma of the existence of the cited elements. 
It followed from this that the reasoning was in contradiction with the enacting 
clause of the judgment of the court of "rst instance court on the existence of the 
criminal o5ence and the convicted person’s liability.
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#e "rst instance judgment had not establishedthe elements of the criminal of-
fence, such as the manner in which the convicted person had acted, i.e. whether 
he had acted as someone who had issued or had carried out orders against the 
injured parties. For these reasons, the "rst instance judgment had been compiled 
with substantial violations of criminal procedure, which had not been eliminated 
by the decision of the court of second instance.

During the retrial, the court of "rst instance should act in accordance with the 
judgment of the Supreme Court, should administer the existing evidence and, if 
necessary, obtain and present other evidence and render a lawful and fair deci-
sion in this case. First of all, it was necessary to eliminate ambiguities in the de-
velopment of the events, as well as to specify the manner in which the convicted 
person had acted. In that way, it would be fully established whether he had issued 
orders or had acted on orders against the civilian population, in this particular 
case, against the injured parties.

!e retrial
#e retrial was opened on June 24, 2020 before the Trial Panel in the same com-
position that had been adjudicating in the "rst "rst-instance trial.

#e trial was opened by reading the amended enacting clause of the indictment 
dated October 19, 2016 in accordance with the objections of the Court of Appeals 
regarding the judgment dated November 26, 2019.

According to the indictment: 
- during the war in -osovo, on June 26, 1998, at about 11:00 p.m. in the village of 
Duhël/Dulje, as a -LA member, uniformed and armed with a long weapon, to-
gether with "ve (5) or 6) unidenti"ed, armed and mas6ed -LA members, the De-
fendant came to the house of Haxhi Përteshi, whom he and his group suspected 
of collaborating with the Serbian forces. When they got to the house, they called 
the victim’s name. His son, witness Agron Përteshi, responded. #e group as6ed 
to meet the victim, who was inside the house at the time. A%er his son informed 
him that someone was loo6ing for him, the victim went out into the yard and when 
as6ed by the Defendant if he was Haxhi, the victim con"rmed. A%er a short conver-
sation, the Defendant told him, ’Come with us, we want to have a longer conversa-
tion with you’. Haxhi replied, ’Alright, just to get some cigarettes’, to which the De-
fendant said ’Come on, we have everything’. When they le% the yard together with 
the victim, -LA members grabbed the victim by the arms, and continued on foot 
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in the direction of the settlement Çatanëva from where they proceeded towards the 
direction of Grajçevc/Graj+evce. A%er several days, during which time the victim 
was detained at an unspeci"ed location, the corpse of Haxhi Përteshi was found 
on July 1, 1998 by the road in the centre of the village of Duhël/Dulje. For these 
reasons, the Defendant’s actions were classi"ed as a War Crime against the Civilian 
Population under Article 142, in conjunction with Article 22 of the CC SF.Y, as 
well as in conjunction with Article 3 (1a) of the Fourth Geneva Convention of 1949.

#e Defendant .emzi Shala pleaded not guilty to the amended indictment. He said 
he had fought for his country. During the "rst session of the Panel in the retrial, 
he was brie!y removed from the courtroom for misconduct towards the injured 
parties.

With the consent of the parties to the proceedings, the session continued with the 
parties’ opening statements. #e Prosecutor stood by his earlier opening state-
ment, bearing in mind the amendments to the indictment.

In his opening statement, given during the "rst "rst-instance trial, the Defence 
Counsel stated that the Prosecutor failed to eliminate the ambiguities regarding 
the circumstances of whether the Defendant had issued orders or had carried 
them out, even in the amended enacting clause.
 
During the "rst court session of the retrial, the subject of discussion was what evi-
dence should be presented during the retrial in order to respect the recommenda-
tions stated in the judgment of the Supreme Court of -osovo.
 
#e Prosecutor proposed that, during the retrial, if the other parties agreed, all 
the evidence presented during the "rst "rst-instance trial, as well as all the o$cial 
minutes from the main trial, be read. He also stated that he supported possible 
proposals of the parties to the proceedings.

#e injured parties’ legal representative supported the Prosecutor’s position and 
added that, during the retrial, the instructions from the judgment of the Supreme 
Court should be followed. #e Defendant’s illegal acts should be established, as 
well as whether he had issued or had executed orders. He proposed that certain 
witnesses be heard; especially eyewitnesses, as well as the witnesses for whom 
there would be a need to be heard during the proceedings.
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In addition to the above-mentioned witnesses, the Defendant proposed obtaining 
certain material evidence, such as the evidence of the hierarchical structure of the 
-LA, as well as the hierarchical chain in the zone during the critical period. #ese 
pieces of evidence would con"rm whether the Defendant had had any command-
ing role and position or whether he had been an ordinary soldier. #is would 
establish who the co-perpetrators had been.

A%er the "rst session of the Trial Panel, the hitherto Defence Counsel Bulla6aj for 
the Defendant informed the Court that the Defendant had revo6ed his power of 
attorney for further representation. #e Defendant insisted to be assigned a De-
fence Counsel ex o$cio. Until the following session of the Trial Panel, the Court 
hired several attorneys from the regional branch of the -osovo Bar Association 
in Prizren, who did not agree to be the Defendant’s Counsel during the retrial.

During the main trial until the end of the reporting year, several court sessions 
were adjourned due to the attorneys’ refusal to represent the Defendant or due to 
the need for the Defence Counsels to acquaint themselves with the case "le. By 
the end of the reporting year, the Trial Panel was in session for eleven (11) days, 
when "ve (5) witnesses were heard [one (1) at the request of the injured party’s 
legal representative and four (4) ex o$cio by the Court].

#e main trial was open to the public, but the presence of the audience was lim-
ited due to the circumstances created by the Covid-19 pandemic. #e pandemic 
also had an impact on the wor6 of the Trial Panel, as three (3) sessions planned 
for December 2020 were adjourned as certain participants in the proceedings 
were infected with the virus.

Finding of the HLC*
By quashing the decisions of the courts of lower instances on the extraordinary 
legal remedy in (e Prosecutor v. 0emzi Shala case, the Supreme Court of -oso-
vo remitted the case to the court of "rst instance for retrial. #e Supreme Court 
of -osovo obliged the court of "rst instance to determine and eliminate, in the 
course of the retrial, the ambiguities regarding the developments during the crit-
ical evening, i.e. to determine the manner and form of the Defendant’s actions, 
and to establish whether the Defendant had independently issued or executed 
orders for the actions against the civilians, which constituted the basic feature of 
the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population under Article 
142 of the CC SF.Y.
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In analysing this case, the HLC- had access to o$cial minutes from the "rst "rst-in-
stance trial, in particular, the testimony of an eyewitness, the victim’s son, who had 
been present in the family yard on the critical evening when his father had been 
ta6en away by a group of -LA members, among whom he had recognised the De-
fendant. On the basis of the testimony of this witness, the Defendant had been the 
only one communicating during the critical evening, on behalf of the group, with 
the family and the victim, the now deceased Haxhi Përteshi, who had last been seen 
alive by family members.

What actions of the Defendant ta6en during the critical evening had been proven 
in the course of the "rst instance proceedings? On that occasion, he had come to 
the yard of the victim’s house with "ve (5) or six (6) -LA members to persuade 
the victim to go with them, without explaining where he had been ta6ing him 
or how long he would have had to be away from home. He had not allowed the 
victim to go bac6 to the house and ta6e the cigarettes. According to the testimony 
of the witness-injured party, the Defendant had only told the victim to go with 
them in order to have a longer conversation. On the basis of this, it could be at 
least indisputably stated that if the Defendant had not made the decision himself 
to ta6e the victim from his home for further questioning, then, he had been se-
lected and had been ordered to do so by someone who had had a higher ran6 in 
the -LA than the Defendant.

#e "rst and second instance courts did not deal with whether the Defendant 
had acted in this case on his own initiative or upon the order of a senior o$cer, 
duly "nding that the criminal o5ence undisputedly did exist in the "rst case as 
well. If, by any chance, the second option had been proven before the courts of 
"rst and second instance (i.e. that the Defendant had acted upon the order), his 
guilt would, in no case, have been disputable or diminished, but the circle of those 
responsible would have been extended to those who had issued that order.

Although the way how the victim was arrested and ta6en away was not explicit 
or forcible, at least while they were staying in the Përteshi family yard, it was in-
disputable that this was a forcible deprivation of liberty and ta6ing away, because 
this act was not carried out by armed and uncontrolled civilians in the middle of 
the night, but by an army that enjoyed a high reputation among the Albanian ci-
vilian population and whose soldiers acted as an organized group with a clear and 
pre-agreed goal, irrespective of whether it had been ordered by a higher instance 
or done wilfully by the Defendant. Përteshi, or any of his family members, could 
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not refuse this, because this was not a simple invitation to tal6. #is was an armed 
group of -LA members, which probably wanted to discourage the victim from 
refusing to go with them, or even to resist them. #e victim had to go with them 
when he was told - there was no question of refusal, because there were "ve or six 
armed soldiers in the yard who were there to ensure that the order was carried out 
by obliging the victim to obey what the Defendant said.

#e HLC- "nds that, in this case, the Supreme Court of -osovo did not need to 
quash the "nal judgment of the Serious Crimes Department of the Basic Court 
of Prizren. To establish whether the Defendant acted on someone’s order in con-
nection with the deprivation of liberty and the abduction of the victim would 
ta6e the entire criminal proceedings to a dead end, because it can be established 
only in two ways: with a testimony and confession of the Defendant (who is not 
obliged to incriminate himself, or to expose himself to criminal prosecution), 
which is unli6ely, or with a confession of the person who had possibly issued an 
order to the Defendant to arrest and ta6e Përteshi to an un6nown place (which 
would put this person in a position to be prosecuted), which is also unli6ely.

In the decision of the Supreme Court to examine the circumstance of who was 
behind the decision to arrest and ta6e Përteshi, and, therefore, to remit the entire 
criminal proceedings to the beginning, a successfully resolved war crimes case 
was sent bac6 to the outset. Although indisputably proven, the Defendant’s lia-
bility, but also the punishment for his act, as well as justice for the Përteshi family 
have been postponed until further notice, despite very little or almost no chance 
to establish whether and, if so, who made the decision to have Përteshi arrested 
and ta6en to a place from which he never returned alive.

Whatever direction the retrial in (e Prosecutor v. 0emzi Shala case will ta6e, it 
will be impossible for the court to change the "ndings that the Defendant Shala 
was the person who conducted the entire operation on the spot, communicated 
with the family and the victim, and ordered the victim to go with a group of sol-
diers (in the form of an invitation that could not be refused), who informed the 
victim that he was now under military jurisdiction (refusing to allow the victim 
to return home for cigarettes), and who had previously instructed his accomplic-
es on the operation against Përteshi who was a civilian and protected by the pro-
visions of Article 142 of the CC SF.Y and the Geneva Conventions (no one from 
the group of soldiers objected to Përteshi being ta6en away, on the contrary - they 
too6 away the victim by violently grabbing him by his arms).
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Article 142 of the CC SF.y:
’#e commission of a war crime consists of ordering the commission of prohibit-
ed acts or the commission of such acts […] On the other hand, it should be borne 
in mind that for the criminal o5ence to exist it is necessary that is committed in 
violation of international humanitarian law that is binding for all participants in 
warfare, an armed con!ict, i.e. military occupation’.[66] 

[66]  Commentary of the CC SFRY, Savremena administracija, 1986, page 501, paragraphs two 
(2) and "ve (5). 
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!.". 1.4. The appellate proceedings 

1.4.1. The Case: The Prosecutor v. Darko Tasi#

Acting upon the appeal "led by the Defence Counsels, attorneys from Mitrovicë/
Mitrovica Ljubomir Pantovi' and Dejan Vasi', against the judgment of the Serious 
Crimes Department of the Basic Court of Prizren/Prizren (-TZ/P-. No. 35/18) 
dated June 22, 2020, an Appellate Panel of the Special Department of the Court of 
Appeals, presided over by Judge -reshni6 .adoniqi[67], rendered a judgment (0-S/
APS No. 37/2020) in (e Prosecutor v. Dar/o Tasi! case (P-. No. 35/18) on No-
vember 30, 2020 whereby the Court partially upheld the Defence Counsels’ appeal 
and amended the aforementioned judgment of the Basic Court with regard to legal 
classi"cation and the decision on punishment.

#e Court found the Defendant Tasi' guilty of the following: 

- between March 25 and March 26, 1999, in the settlement ’H...’[68], Prizren municipal-
ity, acting as a member of the reserve police forces of the Federal .epublic of Yugo-
slavia (MUP) or Serbian paramilitary forces, in complicity with other members of the 
aforementioned forces, whose identity could not be identi"ed, he too6 part in the con-
"scation and plunder (cars, agricultural machinery, household appliances) as well as 
in illegal and deliberate destruction of property (setting houses on "re) at large scale, 
which belonged to -.H. and other members of the H family. #e actions contained 
elements of the criminal o5ence of looting and deliberate destruction (which was not 
justi"ed by military needs), as well as severe and cruel attac6s on human dignity;

- in the same capacity, between March 26 and 27, 1999, in the vicinity of the village of 
{...}[69], Prizren municipality, in complicity with other members of the police forces, 

[67]  Members of the Appellate Panel, Judges Burim Ademi and Milan Bigovi'.
[68]  #e HLCK follows the manner how the name of the settlement was stated in the enacting 

clause of the Court of Appeals’ Judgment.
[69]  Ibid.
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he participated in or was involved in the defamation of the corpses of an un6nown 
number of unidenti"ed persons by setting them on "re and/or trying to destroy them 
by throwing them into the river Drini/Drim which constitutes a serious and/or cruel 
attac6 on personal and human dignity.

According to the Court, the Defendant had committed the criminal o5ence of War 
Crimes against the Civilian Population under Article 142, in conjunction with Ar-
ticle 22 of the CC SF.Y (1976), as well as in conjunction with Article 3 (c) com-
mon to the Geneva Conventions of August 12, 1949, Articles 4 (2) (a) and (d), 8, 
3 (c) and 13 of Protocol II Additional to the Geneva Conventions of June 8, 1977. 
#e Defendant Tasi' was sentenced to eleven (11) years of imprisonment. #e time 
spent in detention on remand since November 22, 2017 would be credited towards 
the sentence.

!e course of criminal proceedings[70] 
Criminal proceedings in connection with massive crimes, such as the murder of 
over one hundred (100) men, the wounding of several persons, setting houses on 
"re, the con"scation of money and valuables as well as personal documents from 
residents of the village of -rusha e Vogël/Mala -ru&a, Prizren municipality, com-
mitted during the armed con!ict in -osovo between March 25 and 27, 1999 were 
initiated by a ruling to launch an investigation against "%y-"ve (55) suspects, 
issued by an SP.- International Prosecutor[71] on May 31, 2012.

#e investigation was also initiated against forty-eight (48) suspects[72] due to a 
well-founded suspicion that on March 25 and 26, 1999, as members of the reserve 
forces of the F.Y MOI[73] or paramilitary forces, as well as in complicity with oth-
er un6nown perpetrators, they had ta6en part in con"scating property, looting 
cars and agricultural machinery, setting houses on "re, and destroying property 
at large scale that had not been justi"ed by military needs. On the same day, Ser-
bian forces had separated the women and children from the men and forced them 
to head for Albania on foot.

[70]  #is analysis will present the part of the main trial that took place before the Trial Panel in 
the reporting period, with a brief overview of the part of the criminal proceedings that took 
place in previous years, which was presented in the HLCK 2017, 2018 and 2019 Annual Re-
ports. #ey can be found on the o$cial HLC Kosovo website: http://www.hlc-kosovo.org/. 

[71]  SPRK International Prosecutor Cezary Michalczuk.
[72]  Including the Defendant Tasi'.
[73]  Ministry of Interior of the Federal Republic of Yugoslavia. 
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Due to the absence of the suspects, the investigation was, according to the men-
tioned ruling, repeatedly suspended, and then, in order to carry out certain ac-
tions, reopened and then suspended, so as not to exceed the legal deadlines for 
conducting the investigation.

One of the suspects who had carried out the mentioned actions was Dar6o Tasi'. 
Due to the well-founded suspicion that he had participated in these crimes as a 
reservist of the police force (MUP), he was arrested on November 22, 2017 at the 
Bërnja6/Brnja6 border crossing, Zubin Poto6 municipality. On the same day, a 
ruling was issued to reopen the investigation against him, as well as a ruling on 
his forty-eight-hour (48) police apprehension. #e following day, by the ruling of 
the Pre-Trial Judge of the Basic Court of Prizren, he was ordered to be detained 
on remand for one month[74]. An indictment was "led a%er the investigation.

!e indictment 
On April 26, 2018, the SP.- O$ce (International Prosecutor Paul Flynn) "led 
an indictment (-TS/PPS No. 149/09) charging the Defendant Tasi' with having 
committed the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population[75] 
on two counts:

- between March 25 and 26, 1999, in the village of -rusha e Vogël/Mala -ru&a, 
Prizren Municipality, in the settlement 6nown as the Hajdari Mahala, as a re-
servist of the police forces of the Federal .epublic of Yugoslavia or members of 
the Serbian paramilitary forces, in complicity with other perpetrators - members 
of the mentioned forces whose identity had not been established, he had been 
involved in the con"scation and looting of property, but also in illegal and arbi-
trary destruction of property at large scale (setting houses on "re) that had not 
not justi"ed by military needs. All the above had had severe consequences for 
Albanian residents. 

[74]  In accordance with the Rulings issued by the Pre-Trial Judge or the Presiding Trial Judge, 
which were a$rmed by the rulings of the Court of Appeals, the Defendant was in detenti-
on on remand during the criminal proceedings.

[75]  Provided for and punishable under Article 142, in conjunction with Article 22 of the 
CC SFRY, also punishable under Article 152, Paragraph 2.2 as read with Article 31 of the 
CCRK in violation of Article 3(c) common to the Geneva Conventions (August 12, 1949), 
as well as Article 4, Paragraph 2, items (e) and (g) and item 13 of Protocol II Additional to 
the Geneva Convention (June 8, 1977). 
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- in the same capacity, between March 26 and 27, 1999, in the vicinity of the vil-
lage of -rusha e Vogël/Mala -ru&a, in complicity with other members of the police 
forces, he had participated in or had been involved in desecrating the corpses of an 
un6nown number of unidenti"ed persons by setting them on "re and/or trying to 
destroy them by throwing them into the Drini/Drim .iver near the village.

!e main trial
On September 13, 2018, the main trial before the Trial Panel, presided over by Judge 
Artan Sejrani[76], was opened a%er the indictment assessment procedure and lasted 
until the judgment was announced on June 22, 2020. #e Trial Panel was in session 
for twenty-four (24) days [eight (8) days during 2018, ten (10) days during 2019 and 
six (6) days during 2020]. Sixteen (16) witnesses proposed by the Prosecution were 
heard during the trial. Moreover, upon the Prosecution’s motion, the statements of 
three (3) witnesses[77] from the earlier stages of criminal proceedings were read. #e 
Defendant and his Defence did not propose alibi witnesses.

Part of the main trial, which too6 place in the reporting year of 2020, started on Jan-
uary 15 with the presentation of material evidence, including the evidence obtained 
through international legal cooperation with the International Criminal Tribunal 
for the Former Yugoslavia (ICTY), as well as the evidence from the cases before 
this Tribunal ((e Prosecutor v. Milan Milutinovi! et al, (e Prosecutor v. Vlastimir 
,or"evi!). At the next court session, held on February 7, 2020, the long-awaited 
witness, journalist John Sweeney[78], was heard. #is was followed by a three-month 
adjournment due to the Covid-19 pandemic, which caused the trial to start from 
the beginning. #e indictment was read to which the Defendant pleaded, once 
again, not guilty. #e parties to the proceedings stood by their opening statements. 
With the consent of the parties, a decision was made to read for the record the 
testimonies of the witnesses heard at the previous stages of tproceedings, as well as 
the material evidence. #e Defendant did not want to testify before the Panel - he 
remained silent. #e parties presented their closing statements.

[76]  Members of the Trial Panel: Judges Ajser Skenderi and Xheladin Osmani.
[77]  Pursuant to Article 338, Paragraph 1, item 1.1 of the CPCRK, if the persons who have 

been examined have died, become a7icted with mental disorder or disability or cannot be 
found, or if their appearance before the court is impossible or involves considerable di$-
culties due to old age, illness or other important reasons, testimonies from earlier stages of 
criminal proceedings will be read at the main trial.

[78]  Several sessions of the main trial were adjourned in order to hear this witness.
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!e Proesecutor’s closing statement
In her closing statement, SP.- Prosecutor Drita Hajdari stood by everything set 
forth in the indictment dated April 26, 2018. In her opinion, the evidence presented 
during the main trial con"rmed the factual situation described in the indictment 
under Counts 1 and 2 which referred to the events during the armed con!ict in 
-osovo and the NATO bombing that began on March 24, 1999. Serbian armed 
forces and the police used the bombing to commit crimes against the civilian pop-
ulation, murders, expulsions, setting houses on "re, looting of civilian property, 
as well as desecration of corpses in order to cover up the crimes. To achieve their 
goals, the army and police forces also used the local Serb population to commit 
crimes against their Albanian neighbours in the village of -rusha e Vogël/Mala 
-ru&a, Prizren municipality. Before the armed con!ict, Albanians, Serbs and .oma 
had lived in harmony in this village. 

#e Prosecutor pointed out that the situation in the village had deteriorated at the 
outset of the bombing. On the morning of March 25, 1999, the village of -rusha 
e Vogël/Mala -ru&a had been surrounded by military tan6s, the police and para-
military forces. #e action of the armed forces included shelling the village, setting 
houses on "re, looting, as well as 6illing men, women and children who had not 
been directly involved in the combat. On March 26, 1999, Serbian forces had de-
tained the villagers, separating the men from the women and children. #e men 
had been ta6en to the Bastusha family house, where one hundred and three (103) 
men had been 6illed. #ey included children aged thirteen (13) and the elderly 
aged seventy-seven (77).

In order to remove the traces of the crime, they had set on "re the house of the 
Batush family together with the corpses, by applying the principle ’no corpse, no 
crime’. #is factual situation was established on the basis of the material evidence 
administered during the main trial, including the evidence and the information 
obtained from the ICTY that was part of the case against Defendant Milan Milu-
tinovi' and Vlastimir 1or/evi'. #e evidence included documentaries made by a 
British journalist, John Sweeney, the reports prepared by the -osovo Police which 
had acted in accordance with the authorisation given by the competent Prosecu-
tor, as well as the testimonies of witnesses, most of whom had eye witnessed the 
event, who had been heard during the trial or whose statements had been read.

In her closing statement, the Prosecutor elaborated on the testimonies of the wit-
nesses who, in their statements, had spo6en about this event, especially about 
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the looting and burning of houses by their neighbours, expulsion from the vil-
lage, mistreatment and 6illings. During the trial, the witnesses had also testi"ed 
about an orange truc6 that was halfway in the river from which corpses had been 
thrown into the river. #e truc6 had then been set on "re. #ey had con"rmed 
that the Defendant Tasi' had participated in these actions with some members of 
his family, as well as with certain persons un6nown to them. #e witnesses had 
6nown the Defendant well, whom they had seen by the river. #ey had had no 
problem identifying him - just before the event, they had seen him in police uni-
form and carrying arms. He had also been on the village guard list and had acted 
6nowingly as part of a wider and systematic attac6 by the armed forces, the police 
and paramilitaries against the Albanian civilian population.

In the end, the Prosecutor moved the Court to "nd the Defendant guilty, to pun-
ish him according to the law, as well as to oblige him to compensate the injured 
party -.H.

!e Defence Counsels’ closing statement
#e Defence Counsels, Mitrovicë/Mitrovica attorneys Ljubomir Pantovi' and De-
jan Vasi', submitted their closing statement to the Court in writing, while the main 
parts of the Defence’s closing statement were presented to the Panel by attorney 
Pantovi'. At the outset, he spo6e about the dynamics of the main trial. He pointed 
out that their client had been arrested in November 2017 and that, apart from jus-
ti"ed adjournments at the beginning of the reporting year, the time between the 
sessions of the Panel had been too long, even though the Defendant was in deten-
tion on remand.

#e Defence also stressed that they did not want to diminish the gravity of the 
crime that had ta6en place in late March 1999, but they noted that their client was 
not charged with murder, although most witnesses had testi"ed extensively about 
the 6illings. In most cases, the witnesses exceeded the scope of the indictment 
wherein there was no mention of murders at all. During the trial, many pieces of 
material evidence that had nothing to do with the indictment had also been pro-
posed and presented. #e Defence proposed to the Court to render their decision 
within the framewor6 of the indictment.

#e closing statement further stated that the Defendant was charged with large 
scale looting that was not justi"ed by military needs, as well as with arbitrary 
destruction and setting houses on "re. To prove their claims, the Prosecution 



496 HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"

o5ered witness testimonies. Eight (8) Prosecution witnesses had testi"ed about 
these allegations during the trial. Only two of these witnesses had mentioned the 
Defendant in their initial statements given to the police a%er the opening of the 
investigation. Most of the witnesses had started to testify about the Defendant’s 
participation in the actions he was charged with only a%er his arrest.
 
According to the Defence’s "ndings, the allegations set forth in the indictment had 
not been con"rmed during the trial. #e witnesses who had mentioned the Defen-
dant in their initial statements had not presented or described the Defendant’s ac-
tions on the critical day. #ey had pointed out that, on that occasion, they had seen 
him brie!y; therefore, they could not have seen what precisely he had been doing.

#e Defence had also objected to the description of the charged criminal o5ence 
in the "rst indictment, i.e. the claim that he had participated in large-scale loot-
ing. According to the Defence, on the basis of the adduced evidence, that is, on 
the basis on what was found in the Defendant’s yard a%er the armed con!ict, was 
by no means large scale looting.

With regard to Count 2 of the indictment (desecration and inhumane treatment of 
the corpses), the Prosecution witnesses heard during the trial had provided di5er-
ent descriptions, as it had been the case with Count 1 of the indictment. #ey had 
generally mentioned the Defendant as the perpetrator when testifying before the 
Prosecutor, and a%er his arrest. At the main trial too, they had reiterated that, in ad-
dition to the persons they had seen next to the truc6 by the river, they had also seen 
the Defendant, and, that, on the critical day, they had also seen him coming out of 
the truc6 carrying corpses. #ey had also seen him, a%erwards, how he had pushed 
the truc6 into the river with a tractor in order for the truc6 to sin6.

.egarding the presented witness testimonies, the Defence pointed out that the 
testimonies had been unconvincing in the speci"c case, i.e. that it had not been 
possible for the witnesses to recognise someone at a 200-300 metre distance. Ac-
cording to the Defence, these doubts could have been eliminated, at least to some 
extent, if the court had accepted the Defence’s proposal to visit the scene.

In their closing statement, the Defence also analysed other evidence adduced and 
admitted, such as a noteboo6 with the names of the Serbs from -rusha e Vogël/
Mala -ru&a referring to the guard organised by the locals, for their personal safe-
ty, on the night a%er the 6illing of some Serbian villagers.
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#e Defence disputed the probative value of documentaries by British journalist 
Sweeney and his shoc6ing testimony, which had mentioned the names of 25 to 30 
Serbs but not the Defendant’s name.
 
#e Defence also spo6e about legal classi"cation of Count 2 of the indictment. Ac-
cording to the Defence, Article 142 of the CC SF.Y did not provide for inhumane 
treatment of victims. Protocol II Additional to the Geneva Conventions prohibited 
inhumane treatment. Article 22 of the Constitution of -osovo listed international 
conventions that were directly applicable in -osovo, which did not include the Ge-
neva Conventions.
 
According to the Defence, the Defendant’s guilt must be proven beyond any rea-
sonable doubt. #e doubt was not eliminated a%er the investigation, and it grew 
a%er the main trial. #eory and jurisprudence required that witness statements, 
as evidence, be treated with particular caution, especially when there was no oth-
er evidence, as was the case here. In the present case, it was not proven beyond 
any reasonable doubt that the Defendant had committed the charged criminal 
o5ences. Pursuant to Article 3, Paragraph 2 of the CPC.-, the Court should act 
in favour of the Defendant. In the end, the Defence moved the Court to acquit the 
Defendant pursuant to Article 364, item 1.3 of the CPC.-.

During and a%er the last sessions of the Trial Panel, before the "rst instance judg-
ment was announced, a group of locals from -rusha e Vogël/Mala -ru&a protested 
in front of the Court. #ey tried to enter the Court, and, as a result, there was a 
minor con!ict with the police. #e vehicle in which the Defendant was transport-
ed to the Court was also attac6ed.

!e #rst instance judgment
On June 22, 2020, the Trial Panel rendered a judgment in (e Prosecutor v. Dar/o 
Tasi! case. #e Defendant Tasi' was found guilty of committing two (2) criminal 
o5ences of War Crimes against the Civilian Population according to the actions 
described in the indictment. #e Trial Panel imposed individual sentences on the 
counts of the indictment. For the criminal o5ence under Count 1, the Defendant 
was sentenced to seven (7) years of imprisonment. For the criminal o5ence under 
Count 2, he was sentenced to sixteen (16) years of imprisonment. A%er individual 
sentences had been imposed, the Defendant was sentenced to an aggregate sen-
tence of twenty-two (22) years of imprisonment. #e time spent in detention on 
remand from November 22, 2017 was credited to the sentence. #e Defendant was 
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obliged by the judgment to compensate the costs of criminal proceedings in the 
amount of two thousand (2,000) Euros.

In the reasoning of the judgment, the Court stated that it too6 care, ex o$cio, of 
the admissibility of evidence, and that all the evidence enclosed with the indict-
ment had been obtained in the manner prescribed by the law.

#e Court pointed out that, on the basis of the established factual situation, it found 
that the Defendant had committed the charged criminal o5ences, especially on the 
basis of the testimonies of the witnesses heard during the main trial, which had been 
analysed in detail. According to the Court’s "ndings, the witnesses heard during the 
main trial had showed that the Defendant Tasi' and some members of his family 
had looted the houses of their Albanian neighbours. #e injured parties had found 
many of their belongings in the Defendant’s house when they had returned to the 
village a%er the armed con!ict. #e witnesses had also con"rmed that, a%er being 
expelled from their village, they had ta6en refuge in the village of Breg Drini/Breg 
Drin, located on the other side of the Drini/Beli Drim river, on a hill with a good 
view of the village of -rusha Vogël/Mala -ru&a and the river. From there, they 
could see what was happening in their village and at the river.

#ey had seen the orange truc6 by the river and another vehicle behind it. #ey 
had seen that four men got out of the truc6, among whom they had recognised 
the Defendant, his father and his brother. #en they had seen how the mentioned 
people had tried to push the truc6 into the river, so that it would !ow away. As 
they had not succeeded, they had tried to push the truc6 as deep into the water 
as possible with the ’.ico’ excavator. #en, they had set it on "re. According to 
the witnesses, the truc6 had been burning for several days. Some witnesses had 
con"rmed that the truc6 had contained corpses, and some had con"rmed that 
they had even heard some moaning. Before being expelled from the village, the 
witnesses had seen the Defendant Tasi' uniformed and armed.

According to the judgment and the material evidence, it was established that the 
Defendant Tasi' had acted as a village reservist. A list with the names of the mem-
bers of the Serbian forces had been found which included the Defendant’s name. 
On the basis of that, the Court concluded that the Defendant had been active in 
his village as a reservist. #e material evidence had been corroborated by the tes-
timonies of the witnesses who had 6nown the Defendant and his family well and 
with whom they had previously had good neighbourly relations.
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When deciding, the Court also analysed the Defence’s allegations, especially the 
allegations that the criminal o5ence under the enacting clause 2 of the judgment 
had not been provided for by the criminal law in force at the time of the commis-
sion of the criminal o5ence, or by international conventions. According to the 
Court, the lac6 of legal regulations and legal norms that speci"cally regulated the 
treatment of the 6illed did not mean that the parties to the con!ict could act in 
a legal vacuum and treat these victims inhumanely. #ey were obliged to respect 
international humanitarian regulations prohibiting violations of personal dignity 
and, in particular, o5ensive and degrading treatment regulated by Article 3 (1) 
(c) common to the Fourth Geneva Convention which prohibited inhumane treat-
ment and, particularly, o5ensive and degrading treatment.

International law can "ll the gaps in regulations governing the treatment of vic-
tims and their remains. #e Geneva Conventions oblige the parties to the con-
!ict to ta6e care of the dead and the 6illed, and that they have the right to a 
decent burial, if possible, in accordance with the religious rites and religion they 
practise.

#e Court based the decision on the analysis of each piece of evidence individual-
ly and in mutual correlation, to which it gave credence and assessed as decisive for 
this decision. #e Court found that the Defendant’s actions contained elements of 
the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population provided for 
and punishable under Article 142 of the CC SF.Y (1976), in conjunction with 
Article 152, Paragraph 2, item 2.2, as well as in conjunction with Article 31 of the 
CC.- and Article 3 common to the Geneva Conventions (1949) and Protocol II 
Additional to the Conventions (1977).

According to the judgment, when sentencing, the Court assessed all aggravating 
and mitigating circumstances in the sense of Articles 73 and 74 of the CC.-, 
which a5ected the type and the length of the sentence. As an aggravating circum-
stance, the Court too6 the fact that the Defendant had been liable, that he had 
committed the criminal o5ences with direct intent, acting as a reservist of the 
Serbian armed forces, that he had been aware of his actions and consequences, 
that he had wanted the consequences to occur, that he had showed determination 
to commit the criminal o5ence, as well as that he had ta6en advantage of the state 
of war. #e manner of committing the criminal o5ence was also ta6en as an ag-
gravating circumstance.
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#e Court too6 as mitigating circumstances proper behaviour of the Defendant 
before the Court, his "nancial situation, as well as the fact that he was married 
and that he had three children.

#e Court sentenced the Defendant to an aggregate sentence of twenty-two (22) 
years of imprisonment, believing that it would achieve the purpose of the pun-
ishment, that it corresponded to the degree of criminal liability, as well as that it 
would have a preventive e5ect on potential perpetrators.
 
An appeal against the #rst-instance judgment 
#e Defence "led an appeal against the judgment of the Serious Crimes Department 
of the Basic Court of Prizren, dated August 20, 2020, due to substantial violations 
of the provisions of criminal procedure, violation of the criminal law, an erroneous 
establishment of the factual situation, the decision on punishment and the costs.

According to the allegations stated in the appeal, the judgment wherein the De-
fendant Tasi' was found guilty of the criminal o5ence of War Crimes against the 
Civilian Population committed in co-perpetration, was rendered with substan-
tial violations of the provisions of criminal procedure. #e court of "rst instance 
did not properly assess all the facts of the case. #e "rst-instance judgment did 
not contain the reasons for the decisive facts regarding guilt. #e reasons for the 
conviction were completely unclear in the judgment and, therefore, it was in-
comprehensible and unacceptable. Apart from stating mitigating and aggravating 
circumstances, the impugned judgment did not contain any reason in relation to 
the application of the law when sentencing.

According to the allegations from the appeal, the court of "rst instance did not use 
and analyse the witness testimonies correctly. #e judgment selectively and ten-
dentiously cited only parts of the witness testimonies given at the main trial. #e 
testimonies given during the investigation, when they had testi"ed before the EU-
LEX prosecutor, were completely ignored. At that time, a number of witnesses had 
not mentioned the Defendant at all as a participant in the events in -rusha e Vogël/
Mala -ru&a. Many witnesses remembered him as the perpetrator only a%er he had 
been arrested. During the trial, the Defence emphasised these anomalies in the wit-
ness testimonies. According to the Defence, the witnesses’ subsequent recollection 
disquali"ed them as credible witnesses. In the reasoning of the judgment, the court 
of "rst instance did not ta6e into account the claims of the Defence, but referred 
only to the testimonies of the witnesses given at the main trial, whose credibility 
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was completely compromised. In the judgment, the Court did not ful"l the obliga-
tion to analyse each piece of evidence individually and in mutual correlation, and 
to draw a conclusion on the basis of such evidence on the merits of a certain fact.

#e Defence also analysed violations of the criminal law. According to the alle-
gations stated in the appeal, the judgment of the court of "rst instance was not 
rendered in accordance with the law in force at the time of the commission of the 
charged criminal o5ence (CC SF.Y) which was also more favourable for the De-
fendant. On the contrary, the judgment was based on the CC.- which was more 
severe in terms of the punishment. #e CC SF.Y provides for a prison sentence 
of minimum "ve (5) years or the death penalty for the criminal o5ence of War 
Crimes against the Civilian Population. A term of imprisonment of twenty (20) 
years was also envisaged as a substitute for the death penalty. #e death penalty 
was abolished by UNMI- .egulation 24/1999 of December 12 1999, whereby, 
according to the Defence, its substitute, i.e. a sentence of twenty (20) years of im-
prisonment was also abolished. #erefore, the maximum sentence for the crimi-
nal o5ence the Defendant was charged with was a sentence of "%een (15) years of 
imprisonment. #is showed that the decision on the punishment was completely 
erroneous.

#e Defence’s appeal also analysed the testimonies of the witnesses who testi"ed 
before the court of "rst instance. According to the Defence, they were not cred-
ible and did not have the probative force and quality on the basis of which the 
Defendant’s liability could be established beyond any reasonable doubt, not to 
mention the conviction.

In the appeal, it was proposed to the Court of Appeals to grant the Defence’s ap-
peal, modify the judgment of the court of "rst instance, to acquit the Defendant 
Tasi' (because it had not been proven that he had committed the charged crimi-
nal o5ence), or to annul the judgment and remit the case for retrial.
 
!e response to the appeal 
In her response to the Defence’s appeal dated September 1, 2020, the SP.- Pros-
ecutor pointed out that the appeal was unfounded and that it should be rejected.

#e response challenged the Defence’s claims that the factual situation was in-
complete, that the testimonies of the witnesses heard during the trial were not 
credible, and that a court decision could not be based on their testimonies.
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According to the Prosecution, most of the witnesses were from the village of -ru-
sha e Vogël/Mala -ru&a. #ey had 6nown their neighbour, the Defendant Dar6o 
Tasi', and without any doubt, they had identi"ed him as the person who had 
looted the property of the injured parties in March 1999, as the person who had 
desecrated the corpses of the 6illed persons that had been loaded on the truc6, 
and as the person who, together with his father and his brother, had thrown a 
number of corpses of the 6illed civilians into the Drini/Drim river, while he had 
set on "re the corpses that had remained in the truc6 along with the truc6 itself. 
#e factual situation during the trial was established on the basis of the statement 
of the injured party-witness who had seen the Defendant ta6ing things out of 
his house. A%er the armed con!ict, he had found a large number of con"scated 
things in the house of the Tasi' family. #is account had also been provided by 
other witnesses in their detailed testimonies.

.egarding the criminal o5ence under Count 2 of the indictment, the Prosecution 
added that the Defendant’s guilt was established by the material evidence present-
ed during the proceedings, as well as by the testimonies of the witnesses who had 
con"rmed that the Defendant Tasi' had come with his father and brother in a truc6 
loaded with human bodies. #ey had pushed the truc6 into the river and had "red 
their weapons in the direction of the truc6 in order to set it on "re. #is crime had 
also been investigated by British journalist John Sweeney. He had been among the 
"rst ones to swim to the truc6 in the river; he had seen traces of blood and a bone 
in it, which con"rmed that the truc6 had been loaded with human bodies.

#e Prosecution also disputed the position of the Defence presented in the appeal 
with regard to violations of the criminal law, i.e. the CC.- that was applied while 
sentencing. Elaborating on the sentence the criminal o5ence of War Crimes against 
the Civilian Population carried, the Prosecution pointed out that, according to the CC 
SF.Y, the minimum sentence for this o5ence was "ve (5) years, and the maximum 
sentence was the death penalty. #e death penalty was abolished by UNMI- .egu-
lation 24/1999. Hence, the maximum sentence for this o5ence under the CC SF.Y 
remained a prison sentence of twenty (20) years, which was used as a substitute for 
the death penalty even before the UNMI- regulation. #e afore-stated disputed the 
Defence’s claim that the maximum sentence of imprisonment for the o5ence the De-
fendant was found guilty of was a term of imprisonment of "%een (15) years.
 
On this occasion, the Prosecution cited the examples of case law wherein courts in 
-osovo and in the region were imposing sentences of (20) years of imprisonment.
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!e motion and the opinion of the Appellate Prosecutor
#e O$ce of the Appellate Prosecutor, in their motion dated October 28, 2020, 
moved the Court of Appeals to reject as unfounded the Defence Counsel’s appeal 
against the "rst instance judgment, to grant the SP.- Prosecutor’s response to 
the Defence Counsel’s appeal, and to a$rm the "rst instance judgment.

According to the "ndings of the O$ce of the Appellate Prosecutor, the Defence 
Counsel’s allegations set forth in the appeal were not valid. #e court of "rst in-
stance did not render a judgment with substantial violations of the provisions of 
criminal procedure and with an erroneous and incomplete establishment of the 
factual situation. #e "rst instance judgment was supported by oral and written 
evidence in the case "le, on the basis of which the Defendant was found guilty 
and sentenced to a term of imprisonment adequate to his criminal actions. 

!e session of the Appellate Panel
On November 16, 2020, a session before the Appellate Panel of the Court of Ap-
peals, presided over by Judge -reshni6 .adonjiqi, which was attended by the De-
fendant and his Defence Counsel Ljubomir Pantovi', as well as by the Appellate 
Prosecutor Xhevdet Bislimi.

#e .eporting Judge presented the course of criminal proceedings in the case.

#e Appellate Prosecutor stood by the Prosecution’s written motion.

When addressing the Court, attorney Pantovi' stood by his written appeal. In his 
address to the Panel, he pointed out that during the main trial, the Defence and the 
Defendant had never disputed the crime that had ta6en place in -rusha e Vogël/
Mala -ru&a against the innocent civilian population. #e Defendant was not charged 
with any murder; however, during the trial, he was treated as if he had committed 
all those crimes that had ta6en place in the village. Despite the Defence’s objections, 
all witnesses had testi"ed about the 6illings, although this was not the subject of the 
indictment. Most witnesses had been convinced that the Defendant had been on 
trial for murder. #e Court and the Prosecution conducted the trial in that regard. 
#e investigation into the -rusha e Vogël/Mala -ru&a crimes had been conducted 
for years by ICTY, UNMI- and EULEX investigators. Witnesses in the investigation 
had not mentioned the Defendant as the perpetrator - this happened only a%er his 
arrest and during the main trial. In reaching its decision, the Court too6 into account 
only the statements given by the witnesses at the hearing, which were in favour of 
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the Prosecution. #e judgment was rendered on the basis of selective evidence. #e 
Defendant was sentenced to twenty-two (22) years of imprisonment, although the 
maximum penalty was "%een (15) years, according to the law in force.

#e Defence Counsel added that General Vlastimir 1or/evi' had also been tried 
before the Tribunal, and that the Tribunal had found him guilty also of -rusha e 
Vogël/Mala -ru&a. #e Tribunal had established that he had designed and planned 
the destruction and disappearance of the corpses of Albanian civilians from -oso-
vo. According to the Tribunal’s judgment, there had been a plan called ’No corpse, 
no crime’. #e victims had been buried in Serbia, for which 1or/evi' had been 
sentenced to eighteen (18) years of imprisonment. In the Tribunal’s judgment, he 
had been found guilty in relation to many victims. He was the creator of an inhu-
mane plan to remove seven hundred and forty-four (744) corpses. #e Defendant, 
a farmer from -rusha e Vogël/Mala -ru&a, had been sentenced to sixteen (16) years 
of imprisonment for allegedly pushing the truc6 with corpses into the river.

#e Defendant Tasi' supported his Defence Counsel’s statement at the session of 
the Appellate Panel. As a resident of -rusha e Vogël/Mala -ru&a, he had not been 
involved in the police or the army, and had never worn a uniform. He had been 
in the village until the end of the armed con!ict, but at that time he had not been 
staying in the family house. He had not seen the truc6 in the river, he had not been 
present at the scene, nor had he ta6en part in those cases. As for looting, he had had 
no need to ta6e someone else’s belongings - they had had their own tractor, vehi-
cles, an excavator, they had ta6en nothing, but had managed to escape with their 
lives and his neighbours had 6nown that well. He was hurt by injustice. If he had 
done anything from what the witnesses had claimed, he would have never come to 
-osovo, and he had been coming to Zveqan/Zve+an on a monthly basis because he 
had wor6ed for the railway company. His hands were clean, and he expected justice.

!e Court of Appeals’ judgment
In a judgment rendered by a majority of votes, the Court of Appeals amended the 
"rst instance judgment with regard to legal classi"cation of the criminal o5ence 
and the decision on punishment. #e Court found the Defendant guilty of com-
mitting one criminal o5ence 8 War Crime against the Civilian Population. #e 
Defendant’s actions were covered by Article 142 of the CC SF.Y to which the 
Geneva Convention of 1949 and Protocols (1977) Additional to the Conventions 
were applicable. He was sentenced to eleven (11) years of imprisonment. #e con-
ventions were accepted and rati"ed by the former Yugoslavia in 1950, while the 
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Protocols were accepted in June 1979. #e CC SF.Y, as well as the Conventions 
and Protocols, were applicable regulations in -osovo.

A%er analysing the case "le and the evidence, the court of second instance estab-
lished that the judgment of the court of "rst instance had not contained any vio-
lations of the criminal procedure, as well as substantial violations regarding the 
assessment of the evidence. In the judgment, the court of "rst instance had de-
scribed the witness testimonies and had stated that the witnesses had 6nown and 
seen the Defendant. Witness statements had been in harmony with each other, as 
well as with material evidence. #e Court did not "nd the claims of the Defence 
on the assessment of evidence to be grounded, i.e. that the court "rst instance had 
not assessed each piece of evidence individually, as well as in mutual correlation.

According to the assessment of the Court of Appeals, the Defence’s claims about 
the erroneous and incomplete establishment of the factual situation were not 
correct. On the basis of the evidence in the case "le, the Defendant had been a 
member of the reserve police or military forces in March 1999, and he had partic-
ipated in the con"scation, looting and deliberate destruction of property, which 
had not been justi"ed by military needs. It was con"rmed that he had ta6en part 
in the con"scation of the property of the injured family (agricultural machinery, 
vehicles and other valuables).
 
By analysing the witness testimonies, the court of second instance found that the 
majority of the witnesses, on whose testimonies the "rst instance judgment was 
based, had con"rmed the participation of the Defendant in the actions he was 
charged with, which was also con"rmed in their initial statements given to the 
Prosecution in 2012. #e witnesses con"rmed that they had seen Tasi' ta6ing ve-
hicles, agricultural machines, tools and valuables from the houses of the injured 
families, as well as participating in the destruction of property, setting houses 
and valuables on "re, which, according to the Court, was the criminal o5ence of 
destruction of property at large scale. #e court of second instance assessed the 
Defendant’s behaviour as acting in complicity, which had been con"rmed by the 
witnesses in their testimonies. On the basis of the witness testimonies, acting in 
co-perpetration with other persons, the Defendant had participated in the trans-
port of the victims’ remains by using a truc6.

#ese circumstances were con"rmed by material evidence, i.e. documentaries by 
a British journalist, reports of the exhumation of a mass grave and discovered cre-
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mated bodies (compiled by UNMI- investigators), and the remains found near the 
Drini/Drim .iver in the truc6 that had been set on "re. According to the "ndings 
of the Court of Appeals, on the basis of the evidence presented by the court of "rst 
instance, the participation of the Defendant as a co-perpetrator in the criminal of-
fence described in the judgment of this Court was con"rmed.

With regard to the decision on punishment, the Court of Appeals "nds that the 
court of "rst instance sentenced the defendant to twenty-two (22) years of im-
prisonment for committing two (2) criminal o5ences according to the CC SF.Y, 
while, when reasoning the decision on the aggregate sentence the Court applied the 
CC.-. According to the "ndings of the Court of Appeals, for the criminal o5ence 
of War Crimes against the Civilian Population, the CC SF.Y provided for a mini-
mum prison sentence of "ve (5) years, and the maximum sentence was the death 
penalty, which could have been replaced by a term of imprisonment of up to twenty 
(20) years. #e UNMI- regulation, i.e. the abolition of the death penalty, did not 
abolish the prison sentence of twenty (20) years. According to the judgment of the 
Court of Appeals, the CC.- was not more favourable for the Defendant[79]. When 
sentencing the Defendant, the Court of Appeals applied the SF.Y Criminal Code.

With regard to the sentence, the Court of Appeals assessed the sentence according 
to Article 41 of the CC SF.Y, having in mind the circumstances of the case, the 
case "le, as well as the assessment of aggravating and mitigating circumstances. #e 
Court assessed the following circumstances as aggravating: the degree of the De-
fendant’s criminal liability, the manner in which he had acted in committing the 
criminal o5ence during the two days, extremely severe consequences for the injured 
parties (they had been forced to leave their homes, the men had been separated from 
the women and children and 6illed), his motive for committing the criminal o5ence 
that was related to the beginning of the war, as well as the fact that the actions had 
been directed towards one ethnic group, Albanians, although the Defendant had not 
been in any 6ind of con!ict with the villagers before the armed con!ict.

#e court of second instance too6 into account as mitigating circumstances the 
fact that he had not played a major role in the operations of the Serbian armed 
forces on critical days, that he had not managed his co-perpetrators, nor that he 
had issued orders. He was relatively young at the time of the crime. #ese circum-

[79]  Article 152 of the CCRK: ’Whoever commits a serious violation of Article 3 common to 
the four Geneva Conventions of 12 August 1949 shall be punished by imprisonment of not 
less than "ve (5) years or by life long imprisonment.’ 
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stances had an impact on the length of the sentence imposed, which, according 
to the "ndings of the court of second instance, would achieve the purpose of 
punishment in terms of Article 33 of the CC SF.Y.

Findings of the HLC*
In addition to all the objective reasons that delayed the main trial in (e Pros-
ecutor v. Dar/o Tasi! case (Covid-19 pandemic), the HLC- "nds that this trial 
lasted for an unusually long time given that the Defendant was in detention on 
remand. During the reporting year, only six (6) court sessions were held, in the 
course of which only one witness was heard. Due to the adjournment of the wor6 
of the court for three (3) months, it was necessary to repeat (brie!y) the entire 
procedure from the beginning and to administer the material evidence that had 
been presented earlier.

#e HLC- deems that, on the basis of previous case law regarding the duration 
of war crimes cases, it can be concluded that the legal provisions providing for 
the duration of the main trial, as well as the principle of urgency in the main trial 
when defendants are in detention on remand, were not respected. What goes in 
favour of the above is the fact that the Defendant Tasi' spent more than twen-
ty-six (26) months in detention on remand. Such a long period of detention on 
remand must not be the rule, but an extremely rare precedent.

In their wor6, judges must consistently apply the principle that no one can be 
found guilty until con"rmed by a "nal court decision. In the meantime, defen-
dants enjoy all criminal procedural rights guaranteed to them by the law, one of 
the main right being the right to a fair and just trial, conducted within a reason-
able time, as provided for by Article 5 of the CPC.-, as well as by Article 6 of the 
European Convention on Human .ights and Freedoms.

2. #e HLC- "nds that the sentence imposed on the Defendant Tasi' by the Court 
of Appeals is adequate to the gravity of the charged criminal o5ence. #e punish-
ment will achieve the purpose for which it has been announced.

3. #e court of "rst instance classi"ed the criminal o5ence of War Crimes against 
the Civilian Population the Defendant Tasi' was charged with under the CC SF.Y 
which was in e5ect at the time of the commission of the criminal o5ence. Howev-
er, this Court rendered their decision on the punishment imposed on Tasi' on the 
basis of the CC.- which was less favourable for the perpetrator in terms of the 
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sentence the o5ence carried. When imposing the criminal sanction, the Court 
was obliged to ta6e into account the application of the institute of a more favour-
able law to the perpetrator, which was one of the standards of modern criminal 
law, and which was also represented in the -osovo criminal legislation.

#is error was amended by the court of second instance which found that the 
Defendant had committed one criminal o5ence of War Crimes against the Civil-
ian Population, and imposing the sentence on the Defendant, the Court applied a 
more favourable law, i.e. the CC SF.Y.

Analysing the judgment of the Court of Appeals, as well as the decision on the 
punishment, the HLC- "nds that this Court acted adequately both in terms of 
classifying the criminal o5ence ("nding that it is one criminal o5ence) and in de-
ciding on the sanction, by applying the CC SF.Y as a law in e5ect at the time of 
the commission of the criminal o5ence, being more favourable for the perpetrator.
#e judgment of the court of second instance has been properly and professionally 
reasoned, with a detailed assessment of the evidence from the earlier stages of pro-
ceedings. #e appellate procedure too6 place within the legal framewor6. #e only 
objection that the HLC- can ma6e to the court of second instance in this case is 
that no minutes were 6ept during the session of the Appellate Panel in (e Prosecu-
tor v. Dar/o Tasi! case, as provided for in Article 414, Paragraph 6 of the CPC.-.

4. #e session of the second instance Trial Panel in (e Prosecutor v. Dar/o Ta-
si! case was attended by the Appellate Prosecutor too. According to the HLC-’s 
observations, this had been the "rst case of the Appellate Prosecutor attending a 
session of the Appellate Panel in the second instance proceedings in war crimes 
cases since mid-2018, i.e. since the transfer of competencies for handling war 
crime cases from EULEX to local judiciary. #e presence of the Appellate Pros-
ecutor at the sessions of the Appellatte Panel is not mandatory by the law, but 
having in mind the speci"cs and sensitivity of the criminal o5ence, as well as 
the wider social interest to shed light on these acts and punish the perpetrators, 
the HLC- "nds that their active presence at these sessions should become a rule 
and absence a very rare exception. Furthermore, there should also be a rule that 
legally binding motions and opinions of this Prosecution O$ce should not be 
standardised and almost the same for all cases, but should contain substantially 
reasoned views: (1) mar6ed by good 6nowledge of the cases before the court of 
second instance and (2) which fundamentally justify the penal policy they advo-
cate. It is also necessary that Appellate Prosecutors be active during the sessions 
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of Appellate Panels in order to comprehensively present and defend the evidence 
of the Prosecution, as well as to argue the evidence of the opposing party.

5. By "nding the Defendant Tasi' guilty and by imposing a punishment against 
him, only one small segment has been revealed in the system that committed such a 
serious criminal o5ence in the village of -rusha e Vogël/Mala -ru&a. In addition to 
the impunity for the perpetrators of this crime, that has continued for over twenty 
years since it occurred, the victims or their families have achieved only a part of 
their right to justice by the fact that Tasi' has been punished. #at is why the Prose-
cution has an obligation to eventually bring to justice the perpetrators of the terrible 
crime that too6 place in the village of -rusha e Vogël/Mala -ru&a

It is an indisputable fact that, in this case, there are also objective problems for 
bringing the perpetrators to justice, because probably most of them reside in Ser-
bia, with which -osovo does not have international legal cooperation. Whether it 
will be established depends on political factors. If justice for the victims is a prior-
ity for all holders of o$ce, then international legal cooperation between -osovo 
and Serbia should be an inevitable topic of negotiations on the normalisation of 
relations between the two countries.

6. #e families of the victims from the village of -rusha e Vogël/Mala -ru&a con-
tinued to protest against the mitigation of the sentence against the Defendant 
Tasi' even a%er the announcement of the decision of the Court of Appeals. With 
all due respect to the victims of the criminal o5ence committed in the village of 
-rusha e Vogël/Mala -ru&a in late March 1999, which represents an irreparable 
loss for their family members, the HLC- condemns such public pressure on the 
Court. Courts are bound only by the law and not by public pressure. No one may 
be sentenced to a more severe prison sentence than that provided by the law and 
on the basis of the evidence, irrespective of who the perpetrator of the criminal 
o5ence is and irrespective of the consequences of the committed criminal of-
fence, no matter how severe they were for the families of the victims.
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!.".1.5. Proceedings before the Supreme 
Court of Kosovo

1.5.1. The Case: The Prosecutor v. Milorad Zaji#

In (e Prosecutor v. Milorad Zaji! case, in the proceedings initiated upon extraordi-
nary legal remedies (the request for protection of legality "led by the O$ce of the 
Chief State Prosecutor, dated December 18, 2019), a Panel of the Supreme Court of 
-osovo (presided over by Judge Agim Maliqi[80]), in their judgment dated February 
18, 2020, granted the request for protection of legality "led by the State Prosecutor 
and found that the judgment of the Serious Crimes Department of the Basic Court 
of Pejë/Pe' (TTZ/P-.. no. 64/2018 dated March 8, 2019), as well as the judgment of 
the Serious Crimes Department of the Court of Appeals (T0TZ/PA-.. no. 244/19 
dated October 1, 2019) had been rendered in substantial violation of the provisions 
of criminal procedure provided for in Article 384, Paragraph 1, item 12 of the CP-
C.-, i.e. that the judgments had not been dra%ed as prescribed by the law[81]. 

!e course of criminal proceedings[82]

#e criminal proceedings against the Defendant Milorad Zaji' from -linë/-lina 
were initiated by the testimony of witnesses who claimed that, during the armed 
con!ict in -osovo, i.e. during the o5ensive underta6en by the Serbian Armed 
Forces in the summer of 1998 against the civilian population of the village of Du-
shë/Du&, -linë/-lina municipality, the Defendant, together with members of the 
armed forces, had participated in the attac6s on Albanian civilians. During these 
attac6s, several houses had been set on "re, several civilians had been 6illed, while 
some villagers, who had not been able to leave their houses due to health reasons, 
had sustained bodily harm. 

[80]  Panel members, Supreme Court Judges Nesrin Lushta and Mejreme Memaj.
[81]  Article 370 of the CPCRK speci"es what a written judgment should contain.
[82]  #is report will only present and analyse in detail the decision of the Supreme Court of 

Kosovo in this case. Parts of the criminal proceedings, which took place before the courts 
of "rst and second instance, were presented in the HLC Kosovo’s 2018 and 2019 Annual 
Reports which can be found on our o$cial website: https://www.hlc-kosovo.org/sr 
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#e "rst statements related to the mentioned event were given by the witnesses 
to UNMI- police and investigators in 2006 and 2008, while the investigation was 
opened on May 30, 2014 on the basis of the ruling issued by an international pros-
ecutor. Due to the narrowing of the mandate of EULEX Mission in mid-June 2014, 
the case was soon transferred to the jurisdiction of local prosecutors. Acting upon 
the order of the competent SP.-, in the continuation of the investigation which had 
been suspended several times due to the unavailability of the Defendant, the War 
Crimes Investigation Unit (WCIU) re-examined the witnesses who still claimed that 
the Defendant Milorad Zaji' had been uniformed and armed and that he had ta6en 
part in the events that had ta6en place in their village during the armed con!ict. 

#e Defendant Zaji' was arrested in March 2018. Due to his poor health and 
advanced age, he was placed into house detention. 

!e indictment
Following the completion of the investigation, on July 25, 2018, the SP.- O$ce 
(State Prosecutor Habibe Salihi) "led an indictment against the Defendant Zaji' 
for the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population[83].

In the indictment, the Defendant was charged with the following: 

- in June and July 1998, in the village of Dushë/Du&, the municipality of -linë/
-lina, in complicity with un6nown perpetrators – Serbian villagers, he had actively 
participated in the o5ensive of the Serbian police, the army and paramilitary units 
against the Albanian civilian village population; he had put his family house at the 
disposal of the armed Serbian forces; and had used his vehicle, a yellow Zastava 
101, to transport "rearms of di5erent calibre to his house, as well as that: 
- on June 19 and July 28, 1998, he had "red his automatic weapon at the houses of 
the Albanian villagers, in an e5ort to force them to leave the village. During these 
attac6s a few houses in the village had been completely burnt and destroyed when 
Zada, Osman and disabled Haradin Marmulla6u had died. #ey had stayed in 
their homes because of their inability to leave them, mainly for health reasons. Is-
met and Bash6im Marmula6u and the wife and daughter of Xheme Marmulla6u 
had been 6illed on that day, while Enver and .amiz Marmulla6u had sustained 
bodily harm in the last attac6.

[83]  Provided for and punishable under Article 142 in conjunction with Article 31 of the CC SFRY 
in violation of Article 3 common to the Geneva Conventions of August 8, 1949. #e criminal 
o5ence the Defendant has been charged with is also punishable under Article 152 of the CCRK.
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!e main trial
Following the indictment assessment procedure, the main trial in (e Prosecutor 
v. Milorad Zaji! was opened on December 27, 2018. 

#e Trial Panel was in session for ten (10) days in the course of the main trial (in-
cluding the initial hearing). During the trial, the parties presented their opening 
statements, eleven (11) Prosecution witnesses were heard and material evidence 
was adduced. #e Defendant testi"ed before the Panel, denying all allegations set 
forth in the indictment, and, in the end, the parties to the proceedings presented 
their closing statements.

In her closing statement, Prosecutor Salihi speci"ed the enacting clause of the in-
dictment, and modi"ed legal classi"cation of the criminal o5ence the Defendant 
was charged with. According to the Prosecutor’s "ndings, the Defendant’s actions 
contained elements of the criminal o5ence of Organization of Groups to Commit 
Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes[84]. She moved the Court to 
"nd the Defendant liable for the commission of this criminal o5ence, to "nd the 
Defendant guilty and to punish him according to the law.

In his closing statement, the Defence Counsel, attorney Dejan Vasi', challenged 
the allegations of the Prosecution, and stated that the accusations of the inhabi-
tants of the village of Dushë/Du& that his client had been one of the participants 
in the attac6 on the village started to appear in 2006 when he had returned to live 
in -linë/-lina.

According to him, no witness heard during the main trial had directly seen the 
Defendant directly participating in the attac6s on the villagers. He moved the 
Court to issue a judgment of acquittal. 
#e Defendant stood by his Defence Counsel’s closing statement.

!e #rst instance judgment
Following the main trial, on March 8, 2019, the Trial Panel rendered a judgment 
wherein the Defendant Zaji' was acquitted of the criminal o5ence of Organisa-
tion of Groups to Commit Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes. #e 
injured parties were instructed that they may pursue their property claims in civil 
litigation.

[84]  Provided for and punishable under Article 160, Paragraph 2 as read with Paragraph 1 of 
the CCRK.
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According to the "ndings set forth in the judgment, the Trial Panel found, on the 
basis of the pieces of evidence presented and their assessment, both individually 
and in mutual interrelation, that it was not proven that the Defendant Zaji' had 
committed the criminal o5ence he had been charged with in the indictment. #e 
Court also found that the case was based mostly on the testimony of witnesses, 
as well as that there was little material evidence to prove the Defendant’s involve-
ment in the commission of the charged criminal o5ence. #e Court could not 
give credence to the testimony of the witnesses because of great inconsistencies in 
their testimonies given during the main trial, as well as in their statements from 
di5erent stages of criminal proceedings.

!e appellate proceedings
On April 30, 2019, the SP.- impugned the judgment of the Serious Crimes De-
partment of the Basic Court of Pejë/Pe' on the grounds of substantial violations 
of criminal procedure, an erroneous and incomplete establishment of the factual 
situation and violations of the criminal law, which, according to the allegations 
set forth in the appeal, led to the acquittal of the Defendant. In the appeal, it was 
proposed to the Court of Appeals to annul the "rst instance judgment on the ba-
sis of the evidence in the case "les, and to "nd the Defendant guilty or to remit the 
case to the court of "rst instance for reconsideration and re-adjudication.

On May 13, 2019, the Defendant and his Defence Counsel "led a response to the 
Prosecutor’s appeal wherein they challenged the allegations in the appeal.

In a motion dated April 30, 2019, the Appellate Prosecutor moved the Court of 
Appeals to grant the Prosecution’s appeal, to annul the "rst-instance judgment 
and to remit the case to the court of "rst instance for reconsideration and re-ad-
judication.

!e judgment of the Court of Appeals 
#e appeal was reviewed and adjudicated by the Appellate Panel of the Serious 
Crimes Department of the Court of Appeals, presided over by Judge Abdullah 
Ahmeti[85]. Having held the session, held on October 1, 2019, and having analysed 
the case "le, the "rst instance judgment, the allegations set forth in the appeal and 
the responses, the Appellate Panel rejected the Prosecution’s appeal as unfounded. 

[85]  Members of the Appellate Panel: Judges Hava Haliti and Xhevdet Abazi.
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According to the decision of the Appellate Panel, no substantial violations of the 
provision of criminal procedure had been made when rendering the "rst instance 
judgment, nor had any other violations been made that the court of second in-
stance had to ta6e into account ex o$cio. #e enacting clause was clear and spe-
ci"c and it could not be identical to the reasoning given that the Defendant had 
been acquitted. #e Court had established in a precise and lawful manner all the 
relevant facts supported by the evidence presented at the main trial. #is evidence 
adduced did not establish that the Defendant had participated in any way in the 
attac6s on the inhabitants of the village of Dushë/Du&.

#e session of the Appellate Panel was held in accordance with Article 390 of the 
CPC.-[86], without the presence of the parties to the proceedings.

By rendering the decision of the Court of Appeals, regular criminal proceedings 
against the Defendant Milorad Zaji' were brought to an end.

!e request for protection of legality
On December 18, 2019, the State Prosecution O$ce (Prosecutor Agron Qalaj) 
"led with the Supreme Court of -osovo an application for extraordinary legal 
remedies - the request for protection of legality against the decisions of regular 
courts in (e Prosecutor v. Milorad Zaji! case. #is extraordinary legal remedy 
sought to challenge the judgment of the Serious Crimes Department of the Basic 
Court of Pejë/Pe' dated March 8, 2019 and the judgment of the Court of Appeals 
dated October 1, 2019, rendered in the appellate proceedings.

#e request was "led on the grounds of substantial violations of the provisions of 
criminal procedure[87] and violations of the criminal law[88]. #e Supreme Court of 
-osovo was moved to grant the request and to "nd that the aforementioned judg-
ments contained substantial violations of the provision of criminal procedure as 
well as violations of the criminal law.

[86]  #is article of the Criminal Procedure Code of Kosovo speci"es the circumstances of or-
ganising the session of the Appellate Panel, the presence of the parties to the proceedings, 
the consequences of failure to appear, as well as when the session can be held without the 
presence of the parties. According to this article, it is mandatory to notify the parties in ca-
ses when the Defendant has been sentenced to imprisonment by the impugned judgment.

[87]  Provided for by Article 432, Paragraph 1, items 1.2 and 1.3, as read with Article 384, Para-
graph 1, item 1.12, in conjunction with Article 370, Paragraph 7 of the CPCRK. 

[88]  Provided for by Article 385 of the CPCRK.
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#e State Prosecution O$ce "led the request for protection of legality upon a 
written request by the SP.- competent prosecutor dated December 9, 2019. Af-
ter reviewing and analysing the case "le and the judgments of the "rst instance 
court, as well as the second instance court, the State Prosecutor’s O$ce conclud-
ed that the "rst instance judgment had been rendered in violation of the Criminal 
Procedure Code.

According to the "ndings of the O$ce of the Chief Prosecutor, criminal proceed-
ings were instituted on charges of War Crimes against the Civilian Population (in 
violation of Article 3 common to the Geneva Conventions of 8 August 1949), com-
mitted in complicity with un6nown persons. In their closing statement, the Pros-
ecution, having in mind the administered evidence, modi"ed legal classi"cation 
of the criminal o5ence, and charged the Defendant with the criminal o5ence of 
Organisation of Groups to Commit Genocide, Crimes against Humanity and War 
Crimes. Despite su$cient evidence, which was presented by the Special Prosecu-
tor during the proceedings, the court of "rst instance acquitted the Defendant in 
their judgment dated March 8, 2019. #e reasoning of this judgment contained 
substantial violations of the criminal proceedings. It was not clear, it did not contain 
su$cient reasons about the facts assessed as decisive which the Court was guided 
by when rendering the decision. Moreover, the reasons related to the acquittal were 
in con!ict with the evidence contained in the case "le. #ere was also a violation 
of the provisions of criminal procedure since the written copy of the judgment was 
not dra%ed in the manner prescribed by the law, pursuant to Article 370, paragraph 
7 of the CPC.-. It was the duty of every institution in criminal proceedings to fully 
and accurately establish the facts relevant for rendering a lawful decision.

#e O$ce of the Chief Prosecutor also "nds that the Court of Appeals erred when it 
rejected the appeal of the Special Prosecutor’s O$ce and a$rmed the "rst-instance 
judgment with the reasoning that there had been no violations referred to in the 
appeal of the Prosecutor’s O$ce. #e Court of Appeals did not ta6e into account 
that Prosecution witnesses testi"ed about the event that had ta6en place twenty (20) 
years ago, that they had forgotten certain circumstances that had not been relevant, 
that they had not thought at all that one day they would have had to testify about 
what had happened to them at the time when their lives had been in danger. In ad-
dition to material losses, they had survived mental injuries by losing the loved ones. 
On the basis on the witness testimonies, it was not di$cult to establish what had 
happened in the village of Dushë/Du&. All witnesses testi"ed in the same way about 
the event, i.e. that they had seen the Defendant in a military uniform, armed, and 
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driving his vehicle. #e witnesses testi"ed before the Court that the Defendant had 
"red in their direction, that from the beginning of the attac6 on the local residents, 
he had prepared his house for the attac6s by placing sandbags around the house 
and on the balcony. #erefore, he had been directly involved in the group that had 
attac6ed the villagers of Dushë/Du& by using various "rearms.

In their request, the State Prosecutor also presented the testimonies of the wit-
nesses who had testi"ed before the court of "rst instance court to whom this 
Court did not give credence, but accepted the testimony of the Defendant who 
had denied any participation in the attac6s for which he was charged with. In the 
opinion of the State Prosecutor, this statement of the Defendant was contradicto-
ry, especially to his statements from various stages of the proceedings.

In the end, according to the O$ce of the Chief State Prosecutor, the judgments of 
the courts of lower instances in (e Prosecutor v. Milorad Zaji! case, against which 
the request for protection of legality was "led, contained violations of the Criminal 
Code in favour of the Defendant. On the basis of on the evidence adduced during 
the main trial, it was clear that the Defendant had committed the criminal o5ence 
as described in the Indictment. On the basis of the stated reasons, the Prosecutor 
found that the request for protection of legality was grounded, and he moved the 
Supreme Court to grant it as founded and to render a decision ex o$cio. 

!e response to the request for protection of legality
#e Defence Counsel, Attoreney Vasi', submitted a timely response[89] to the re-
quest for protection of the legality "led by the State Prosecutor’s O$ce wherein he 
moved the Supreme Court of -osovo to reject the request as unfounded. 

In his response, the Defence Counsel stated: “In her closing argument, Special 
Prosecutor Salihi clari"ed the indictment and proposed that my client be found 
guilty of Organisation of Groups to Commit Genocide, Crimes against Humanity 
and War Crimes under Article 160, Paragraph 2, in conjunction with Paragraph 1 
of the CC.-[90] instead of the criminal o5ense of War Crimes against the Civilian 
Population under Article 142 of the CC SF.Y. 

[89]  Article 435 of the CPCRK provides for proceedings on a request for protection of legality 
before the Supreme Court of Kosovo, as well as the circumstance that, when the Supreme 
Court "nds that the request for protection of legality is founded, it submits the request to the 
opposing party within "%een (15) days – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2861   

[90]  #e Criminal Code that entered into force in 2012.
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!e judgment of the Supreme Court of *osovo
Deciding upon extraordinary legal remedies - the request for protection of legal-
ity "led by the O$ce of the Chief State Prosecutor, a%er considering the submis-
sions of the parties, a Panel of the Supreme Court of -osovo established that the 
Defence Counsel’s response to the Chief State Prosecutor’s request was unfound-
ed. #e SF.Y Criminal Code, which was in force at the time of the commission of 
the criminal o5ence, provided for the criminal o5ence of Organisation of Groups 
to Commit Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes (Article 145 of 
the CC SF.Y) with the same content as the criminal o5ence provided for in the 
CC.-, di5ering only in relation to the foreseen sanctions[91]. 

Having analysed the Prosecution’s request, as well as the case "le, the Court found 
that Defendant’s actions contained the elements of the criminal o5ence that the 
Prosecution, a%er modifying legal classi"cation, charged the Defendant with. #e 
Defendant had been a member of the group organised to commit crimes. His 
actions had been directed against the civilian population. He had made prepara-
tions for the attac6, had set up sandbags around his house and on the balcony, had 
unloaded the weapons and brought them into his house, and he had also "red at 
the houses inhabited by Albanian civilians. #ese actions had been corroborated 
by the testimonies of the witnesses, which the court of "rst instance court had as-
sessed as unconvincing and inconclusive due to the di5erences that the witnesses 
had presented during their testimony before the Trial Panel, as well as due to the 
inconsistencies with their statements from earlier stages of proceedings. 
According to the "ndings of the Supreme Court, the impugned judgments cov-
ered all speci"c actions of the Defendant: his presence at the scene, preparation 
for the o5ensive, setting up sandbags, unloading weapons, as well as "ring weap-
ons in the direction of the houses inhabited by Albanians. All of the above were 
the actions that, according to the "ndings of the challenged judgments, had not 
been not con"rmed.

[91]  Pursuant to the Criminal Code of Kosovo, which entered into force in late 2012, the 
criminal o5ence of Organisation of Groups to Commit Genocide, Crimes against Humanity 
and War Crimes under Article 160 is more lenient for the perpetrator than the criminal 
o5ence of Organizing a Group and Instigating the Commission of Genocide and War Cri-
mes under Article 145 of the CC SFRY. According to the CC SFRY, the criminal o5ence 
referred to in Paragraph 1 of the said Article is punishable by imprisonment for at least 
"ve (5) years, while the CCRK provides for imprisonment from one (1) to ten years. #e 
CC SFRY provides for imprisonment for at least one (1) year for the o5ences committed 
under Paragraph 2 of Article 145, while the CCRK provides for criminal o5ences under 
Paragraph 2 of the 160 Article imprisonment for one (1) to "ve (5) years. 
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According to the judgment of the Supreme Court, the Defendant’s actions con-
tained the elements of the criminal o5ence of Organisation of Groups to Com-
mit Genocide, Crimes against Humanity and War Crimes. Although the courts of 
lower instances claimed in the judgments that it was not a matter of organising 
the group, the Defendant told the Court that he had been on duty on the critical 
night, which con"rmed that he had been a member of the group. According to 
the judgement of the court of the highest instance, previous court decisions did 
not "nd this fact important; thereby, a signi"cant violation of the provisions of 
the criminal procedure was committed. According to this judgment, the courts of 
lower instances did not ma6e a distinction in their decisions between belonging 
to a group and performing the actions for which the group had been established, 
although these were the actions that were very clearly distinguished in the law. 
Organising a group and being a member of the group constitute a form of indi-
vidual responsibility. It was not necessary for a member of the group to commit a 
criminal o5ence for the o5ence to exist.

#e Supreme Court "nds that the impugned judgments contained many shortcom-
ings related to the essential features of the criminal o5ence for which the Defendant 
was charged, which was a signi"cant violation of the provisions of criminal proce-
dure. #is showed that the request for protection of legality was well-founded. #e 
Court has also found that there were omissions in the description of the incrim-
inating actions in the indictment, as well as in the "rst instance judgment when 
specifying the criminal o5ences for which the group was organized[92] to commit 
the criminal o5ences provided for in Articles 148-156 of the CC.-[93]. #is crimi-
nal o5ence can be committed by any person who organises a group whose objective 
is to commit the criminal o5ences under Articles 148-156 of the CC.-. #e Court 
also "nds that the Defendant was not acquitted by the judgments of lower courts 
on the mentioned grounds - not because legal classi"cation of the criminal o5ence 
the Defendant was charged with did not mention the aforementioned articles, but 
due to lac6 of evidence of the criminal o5ence. However, the request for protection 
of legality by the State Prosecutor was not "led on this basis (when deciding, the 
Supreme Court is con"ned to the allegations speci"ed in the request)[94].

[92]  Article 160 of the CCRK which entered into force in 2012.
[93]  Both Codes provide for speci"c criminal o5ences (Articles) when organisation of groups 

is punishable.
[94]  Article 436, Paragraph 1 of the CPCRK provide for: ’When deciding on a request for 

protection of legality the Supreme Court of Kosovo shall con"ne itself to examining those 
violations of law which the requesting party alleges in his or her request.’ 
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#e Supreme Court concluded in their judgment that the request for protection 
of legality had been "led to the detriment of the Defendant. #us, in accordance 
with Article 438, Paragraph 2 of the CPC.-, the Court only noted violations of 
the Criminal Procedure Code and the Criminal Code in the judgments of lower 
judicial institutions. #eir decision could not in!uence the "nal decision ren-
dered in the criminal proceedings against the Defendant[95].

Findings of the HLC *osovo 
1. In the Judgment of the Supreme Court of -osovo dated 18 February 2020 which 
constitutes the decision of the highest instance court on an extraordinary legal 
remedy (the request for protection of legality) "led by the O$ce of the Chief State 
Prosecutor[96] against the "nal judgment of the Serious Crimes Department of the 
Basic Court of Pejë/ Pe' and the judgment of the Court of Appeals in (e Prosecu-
tor v. Milorad Zaji! case, it was found that the previous judgments of the courts of 
lower instances in this case had contained substantial violations of the provisions 
of criminal procedure and the criminal law. In the judgment, the request for pro-
tection of legality "led by the Prosecutor’s O$ce was granted as founded.

#e HLC- "nds that the judgment dated February 18, 2020 is perfunctory and 
incomplete. Even with all the mandatory formal parts a judgment must contain 
as prescribed by the law, the judgment of the Supreme Court of -osovo contains 
only four pages, with an additional paragraph on the "%h page. It only mentions 
certain circumstances of the tragic event which the Supreme Court has found 
credible, without giving speci"c reasons for the omissions of lower judicial insti-
tutions – the reasons which has led the Supreme Court to the conclusion that the 
Prosecution’s request for protection of legality was founded.

For example, some parts of the judgment of the Supreme Court of -osovo were 
only ta6en out of context, such as: ’#e Defendant himself has stated that he was on 
duty on critical evenings, which con"rms that the Defendant was part of the group 
involved in war crimes at the time’. However, there is no explanation as to where 
and on what occasion the Defendant was on duty and in what context he stated this 
before the Court. In direct context, nowhere in the case "le is it stated that ’the De-
fendant himself has stated that he was on duty on critical evenings, con"rming that 
he was part of the group that too6 part in the commission of a war crime at the time’.

[95]  http://dpnsee.org/wp-content/uploads/2019/07/Zakonik-o-krivicnom-postupku.pdf 
[96]  Article 433, Paragraph 1 of the CPCRK foresees that a request for protection of legality 

can be "led by the Chief State Prosecutor, the Defendant and his/her Defence Counsel. 
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Moreover, the Supreme Court found, e.g. that the Defendant’s actions had been 
directed against the civilian population, because he had carried out preparations for 
the attac6 (it was not stated which ones), he had placed sandbags around his house 
(this was more a defensive than an o5ensive action), he had unloaded weapons 
and had brought them into his house (voluntarily or under duress?), and he had 
"red weapons at the houses inhabited by Albanian civilians (none of the witnesses 
had convincingly proven that they had seen and identi"ed the Defendant to be 
doing these or aforementioned actions). Despite the fact that the court of "rst in-
stance found unconvincing the testimonies of the witnesses who had spo6en about 
these actions of the Defendant, giving a detailed and convincing reasoning of these 
assessments, the aforementioned actions were accepted by the Supreme Court as 
incriminating. #e Court also assessd that the courts of lower instances had not 
given any importanace to these actions, which, according to this Court, constituted 
a substantial violation of the provisions of criminal procedure.

2. As the highest judicial instance and the institution with the most experienced 
judges, the Supreme Court of -osovo, by rendering their decisions, should serve 
as an example to the courts of lower instances. When dealing with signi"cant and 
di$cult cases, such as war crime cases, the Supreme Court of -osovo should al-
ways bear in mind that it is expected from the Court to provide detailed analyses 
and interpretations of legal provisions, because the Court’s decisions constitute 
case law to which courts of lower instances could refer to in their decisions. In the 
future, the Supreme Court could refer to and cite the current practice and experi-
ence of -osovo courts in war crimes proceedings, and also refer to the decisions 
of international courts and tribunals. Overall, Supreme Court decisions need to 
be professional, detailed and comprehensive.

3. #e HLC- "nds it necessary to reiterate parts of its "nding in (e Prosecutor v. 
Milorad Zaji! case from the 2019 Annual .eport, according to which, the court 
of "rst instance, in their judgment in this case, analysed in detail the testimonies 
of Prosecution witnesses before the Trial Panel, separately and in mutual interre-
lation, as well as their statements from earlier stages of the criminal proceedings. 
#e analysis did not "nd that the witnesses con"rmed the participation of the 
Defendant in the commission of the charged criminal o5ence, or that they had 
con"rmed the allegations set forth in the indictment. #ey even testi"ed about 
many circumstances, not because they had seen him directly, but because they 
had heard so. #e witnesses simply did not con"rm that they had seen the Defen-
dant carrying out the actions as stated in the indictment.
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In their judgment, the court of "rst instance ruled that the critical event described 
in the indictment had ta6en place, that the village of Dushë/Du& had been at-
tac6ed on several occasions during the armed con!ict in -osovo, that the hous-
es of the locals had been set on "re, that three people had disappeared in these 
attac6s, that several people had been 6illed and that several had been seriously 
injured. However, on the basis of the evidence, especially the testimony of wit-
nesses, the court of "rst instance could not establish that the Defendant had par-
ticipated in the commission of the aforementioned criminal o5ences.

4. A%er the decisions have been rendered by courts of all instances in (e Prose-
cutor v. Milorad Zaji! case, it can be stated that justice has not been served in this 
case. .esidents of the village of Dushë/Du&, who have not yet found the bodies 
of their loved ones, who sustained severe bodily injuries, survived severe psy-
chological trauma or have been le% homeless, are still far from learning who is 
responsible for what has been done to them. #is means that the Prosecution still 
has a duty to investigate the events and identify those responsible for the crimes 
that too6 place in the village of Dushë/Du& during the armed con!ict.
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!.".2.1. Indictment assessment procedures

2.1.1. The Case: The Prosecutor v. Nedeljko Spasojevi# et al. 

On December 4, 2020, before Presiding Trial Judge Valon -urtaj[97] of the Special 
Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, the initial hearing was held, 
for the second time, on the SP.- indictment (-T.S/PPS No. 24/2018)[98] in (e 
Prosecutor v. Nedelj/o Spasojevi! et al.[99] case.

#e six Defendants were charged in the re-amended indictment with participa-
tion, as members of a criminal group, or providing assistance in the murder of a 
Serbian politician from the north of -osovo, Oliver Ivanovi', which too6 place 
on January 16, 2018.

#e Defendants Nedelj6o Spasojevi' and 0ar6o Jovanovi' were also charged, re-
spectively, with the commission of the criminal o5ence of Unauthorised Owner-
ship, Control or Possession of Weapons[100].

!e course of criminal proceedings[101] 
#e -osovo Police Serious Crimes Investigation Directorate (SCID) opened an 
investigation into the murder of Oliver Ivanovi' the same day it happened. In 
2018 and 2019, the SCID "led several criminal reports with the SP.- O$ce. 
According to the reports, on January 16, 2018, at around 8:14 a.m., un6nown 
persons "red a weapon (9mm calibre) from an Opel Astra vehicle without licence 

[97]  During this hearing, he was adjudicating as Single Trial Judge.
[98]  With regard to the murder of Oliver Ivanovi' on January 16, 2018, the SPRK o$ce "led 

two more indictments, on December 2 and 27, 2019. Each of the documents took the form 
of a separate indictment.

[99]  Co-Defendants: Marko Ro&i', Silvana Arsovi', Dragi&a Markovi', 0arko Jovanovi' and 
Rade Basara.

[100]  Provided for and punishable under Article 374, Paragraph 1 of the CCRK (2012).
[101]  Details of the investigation, as well as the start of the indictment assessment procedure, 

were presented in the previous Annual Reports.
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plates and with tinted windows, in motion, in the direction of Ivanovi', who was 
going to wor6 on foot. At the moment when the shots were "red at him, Ivanovi' 
was in front of his o$ce, i.e., the headquarters of the Civic Initiative ’Democracy, 
Justice, Freedom’. On that occasion, six (6) bullets were "red at Ivanovi', from 
which he su5ered severe bodily injuries. He soon succumbed to the injuries in 
the premises of the regional hospital in the northern part of Mitrovicë/Mitrovica.

Criminal reports were "led against the suspects Nedelj6o Spasojevi', Mar6o .o&i', 
Silvana Arsovi', Dragi&a Mar6ovi' and 0ar6o Jovanovi' due to a well-founded sus-
picion that they had aided the people who had 6illed Ivanovi' by using "rearms.
 
Acting upon the criminal reports, on November 23, 2018, the SP.- O$ce (Prose-
cutor Sylë Hoxha) issued a ruling on apprehending the suspects Nedelj6o Spasoje-
vi' (a -P member, an investigator at the Mitrovicë/Mitrovica North station), Mar-
6o .o&i' and Dragi&a Mar6ovi' (also a -P member) due to the suspicion that they 
had provided assistance in the commission of the criminal o5ence of Aggravated 
Murder, and that they had disclosed o$cial secrets or had tampered with evidence.

Following the hearing on November 24, 2018, the Serious Crimes Department 
of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina ordered detention on remand against the 
suspects Spasojevi' and .o&i' on suspicion of having committed the criminal of-
fence of aiding and abetting the criminal o5ence of Aggravated Murder[102], while 
the suspect Mar6ovi' was detained on remand due to a well-founded suspicion 
that he had committed the criminal o5ence of Disclosing O)cial Secrets[103]. #is 
decision on detention was revo6ed in the appellate procedure by the ruling of the 
Court of Appeals dated December 4, 2018. According to the ruling, the court of 
"rst instance was to re-adjudicate on the detention measure[104]. In line with the 
instructions of the court of second instance, on December 17, 2018, a new hear-
ing was held in order to reconsider the security measure and a decision was made 
on the basis of which this measure remained in e5ect.

#e detention measure against these three suspects was regularly extended until 
February 19, 2019, when it was terminated, by the court ruling, against the sus-

[102]  Provided for and punishable under Article 179, Paragraph 3, in conjunction with Article 
33, Paragraph 2 and Article 34, Paragraph 2, as well as Article 34 of the CCRK. 

[103]  Provided for and punishable under Article 433, Paragraph 2 of the CCRK.
[104]  In their decision, the Appellate Panel proposed that the suspects be kept in detention on 

remand until a new decision is made on the application for detention on remand.
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pect Dragi&a Mar6ovi'[105]. Decisions on the measures imposed on the suspects 
were upheld on appeal, inter alia, due to the ris6 of !ight.

According to the indictments, on February 11, 2019, the SCID "led an amended 
criminal report against the suspects Milan .adoi+i', Zvon6o Veselinovi', Nedelj6o 
Spasojevi', Mar6o .o&i' and Silvana Arsovi', according to which they, as members 
of a criminal group, had committed several criminal o5ences. According to the 
supplement to the report, the suspect Spasojevi' had closely cooperated with the 
criminal group led by Milan .adoi+i' and Zvon6o Veselinovi'. As a member of the 
criminal group, he had cooperated with the perpetrators of the murder of Oliver 
Ivanovi', before and a%er the murder, facilitating their free movement to and away 
from the scene. He had also allowed that, in case members of the group led by 
.adoi+i' and Veselinovi' in the north of Mitrovica committed criminal o5ences, 
these o5ences were not investigated against them. 0ar6o Jovanovi' and Dragi&a 
Mar6ovi' were charged with tampering with evidence. 

On October 10, 2019, the Serious Crimes Directorate "led a supplementary report on 
criminal charges against the Defendants 0elj6o Boji' and .ade Basara[106]. Boji' was 
charged with close cooperation with the criminal group led by .adoi+i' and Veseli-
novi', while Basara, as a member of the mentioned group, was charged with failure to 
perform o$cial duties of investigator at the Mitrovicë/Mitrovica North Police Station.

!e indictment dated December 2, 2019
With regard to the murder of Oliver Ivanovi', on December 2, 2019, SP.- State 
Prosecutor Sylë Hoxha "led an indictment against Nedelj6o Spasojevi', Mar6o 
.o&i', Silvana Arsovi', Dragi&a Mar6ovi', 0ar6o Jovanovi' and .ade Basara.

#e Defendants Nedelj6o Spasojevi', Mar6o .o&i' and .ade Basara were charged 
with the following: together with the suspects on the run (Milan .adoi+i', Zvon6o 
Veselinovi' and 0elj6o Boji'), they had acted as part of an organised criminal 
group (hierarchically organised and structured, with precisely de"ned roles) which 
had been established, not by chance, as early as in 2011 and had been managed by 
Zvon6o Veselinovi' and Milan .adoi+i'. Within the criminal group, all the Defen-
dants had acted continuously and in complicity, as well as 6nowingly and intention-
ally in order to achieve the goals of the organisation.

[105]  When a more lenient measure of reporting to the police station was ordered against him. 
#e Defendants Spasojevi' and Ro&i' are still in detention on remand.

[106]  #e detention measure against the Defendant Basara was ordered on October 16, 2019. 
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In the present indictment, the Defendant Spasojevi' was charged with the fol-
lowing: as a member of the group, he had created conditions, i.e. had eliminated 
obstacles and had assisted in the commission of the criminal o5ence – he had 
provided assistance to the perpetrators of the attac6 on the late Ivanovi', from a 
vehicle in motion, the day before the attac6. He had given them a ride in a police 
vehicle to an Opel Astra vehicle par6ed in the suburbs, from which the late Iva-
novi' was shot at the following day.

According to the indictment, as a member of the group, on the critical day, Mar6o 
.o&i' had provided assistance in carrying out the attac6 on Ivanovi', by following 
his movement in his vehicle before the attac6. He was charged with active par-
ticipation in the commission of other criminal o5ences in the town, such as as-
saults, attempted murders, "ghts in various locations, all according to the orders 
received from the group.

In the indictment, the Defendant .ade Basara was charged with the following: 
using his o$cial position as an investigator of the Mitrovicë/Mitrovica North 
.egional Investigation Unit, he did not perform his o$cial duties in order to 
provide bene"t to the members of the group and to hide or remove evidence and 
traces of the crimes committed by the group members.

#e Defendant Silvana Arsovi' was charged with aiding and abetting the aggra-
vated murder, by creating conditions and removing obstacles for the commission 
of aggravated murder - she had turned o5 the security cameras in the o$ce of 
the Civil Initiative ’Freedom, Democracy, Justice’ during the attac6 on the late 
Ivanovi'.

#e Defendant Dragi&a Mar6ovi' was charged with disclosing con"dential infor-
mation from the scene to members of the Serbian police, as well as with removing 
certain evidence from the scene, a%er the murder, in concert with the Defendant 
0ar6o Jovanovi'. Moreover, he had not secured the scene, allowing un6nown 
persons to tamper with evidence.
 
During the search of the apartments belonging to the Defendants Spasojevi' and 
Jovanovi', weapons were found for whose possession they did not have a permit 
from the competent authorities.

 



529WAR CRIMES TRIALS: SLOW PROGRESSWAR CRIMES TRIALS: SLOW PROGRESS

!e initial hearing
Acting upon the indictment, Judge Valon -urtaj of the Special Department of the 
Basic Court of Prishtinë/Pri&tina scheduled the initial hearing for December 30, 
2019.

Prior to the scheduled hearing, on December 27, 2019, the SP.- O$ce submit-
ted a new indictment to the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/
Pri&tina against the same Defendants. #e new indictment was issued on the basis 
of the same evidence, but was re-edited.

#e new indictment charged the Defendants Nedelj6o Spasojevi', Mar6o .o&i', 
.ade Basara and Silvana Arsovi' with acting within the criminal group, in com-
plicity with Milan .adoi+i', Zvon6o Veselinovi' and 0elj6o Boji' (who are on the 
run). #e group had been structured and hierarchically organised with precise-
ly de"ned roles - it was not by chance that the group had been operating since 
2011. It had been managed by Veselinovi' and .adoi+i'. #e members of the 
group had acted continuously and in complicity, intentionally and 6nowingly, in 
accordance with the goals and activities of the organised criminal group aimed 
at committing one or more criminal o5ences. #ey had ta6en part in the group’s 
criminal activities, 6nowing that such participation would have contributed to 
criminal activities aimed at ma6ing direct or indirect "nancial gain, as well as 
expanding control over business and political control in the northern part of Mi-
trovicë/Mitrovica. #is criminal group had organised or aided, facilitated, and 
removed obstacles or evidence, or in another way had contributed to the murder 
of Oliver Ivanovi'. By their actions, the Defendants had committed the criminal 
o5ence of Participation in or Organisation of an Organised Criminal Group[107], in 
connection with the criminal o5ences of aiding and abetting the criminal o5ence 
of Aggravated Murder (Defendants Mar6o .o&i' and Silvana Arsovi')[108], the 
criminal o5ence of Abusing O)cial Position (Defendants Nedelj6o Spasojevi', 
.ade Basara, Dragi&a Mar6ovi' and 0ar6o Jovanovi')[109], the criminal o5ence of 
Disclosing O)cial Secrets (the Defendant Dragi&a Mar6ovi'), as well as the crim-
inal o5ense of Tampering with Evidence in co-perpetration (Defendants Dragi&a 
Mar6ovi' and 0ar6o Jovanovi'). #is indictment also charged the Defendants 

[107]  Provided for and punishable under Article 283, Pargraph 3, as read with Paragraph 1 of 
the CCRK. 

[108]  Provided for and punishable under Article 179, in conjunction with Article 33, Para-
graph 2 of the CCRK. 

[109]  Provided for and punishable under Article 422, Paragraph 2, item 2.2 of the CCRK.
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Spasojevi' and Jovanovi', respectively, with the commission of the criminal of-
fence of Unlawful Ownership, Control or Possession of Weapons[110].

#e Defendants who had been in detention on remand were brought to the hear-
ing. #e hearing was also attended by the Defendants against whom a more le-
nient measure (i.e. reporting to the police station) had been ordered to secure 
their presence in court. During this hearing, the indictment was represented by 
State Prosecutor Blerim Isufaj.

Presiding Trial Judge -urtaj informed those present that the indictment was sub-
mitted to the Court on December 27, 2019 (a few days before the hearing), and 
that both its enacting clause and the reasoning had been amended.

While addressing the Court, the Defence Counsels pointed out that, in this par-
ticular case, there were no conditions for holding the initial hearing, not only be-
cause the original indictment dated December 2, 2019 had not been served on the 
Defendants and the Defence in their mother tongue; but also because the indict-
ment had not been served by the Prosecution on the Defendants and the Defence 
in any language whatsoever. #e Defendants and their Defence Counsels had not 
received the translation of the evidence supporting the original indictment (over 
10,000 pages). #e Defence also pointed out that there were problems in access-
ing documentation on CDs that failed to open. According to the Defence, by 
handing over the documentation on CDs, the Prosecution had not ful"lled its 
legal obligation to disclose evidence to the opposing party[111].

.esponding to the Defence’s objections, the Prosecutor pointed out that the Pros-
ecution was in the phase of translating the material that would be handed over to 
the Defendants a%er the translation had been completed.

!e initial hearing held on February 11, 2020
#e adjourned initial hearing continued on February 11, 2020. #e conditions 
for holding the sessions had been met. #e Prosecution had provided the De-

[110]  Provided for and punishable under Article 374, Paragraph 1of the CCRK.
[111] Article 244 of the CPCRK provides that no later than at the "ling of the indictment 

the State Prosecutor shall provide the Defence Counsel with the material in a language 
which the Defendant understands and speaks. Subsequent material must be submitted to 
the Defence within ten (10) days of its receipt. #e mentioned Article stipulates that the 
disclosure of evidence must not be against the rights of the injured parties and witnesses.
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fence with access to the necessary evidence in their mother tongue, except for the 
copies of security camera footage in northern Mitrovicë/Mitrovica. #e Court 
obliged the Prosecution to present the said piece of evidence as soon as possible.

#e indictment dated December 27, 2019, which was read at the outset of the 
continued initial hearing, caused controversy between the parties to the proceed-
ings. According to the Prosecution, this was an amended indictment, while the 
Defence claimed that it was a new indictment.

A%er reading the indictment, the Defendants pleaded not guilty to all counts re-
lated to the murder of Oliver Ivanovi' on January 16, 2018. #e Defendants Ned-
elj6o Spasojevi' and 0ar6o Jovanovi' pleaded guilty to Unlawful Possession, Con-
trol or Possession of Weapons, which was accepted by the Court. #e Defendants 
were informed that a decision on this charge would be made when the remaining 
charges would be decided upon, noting that the guilty plea would be ta6en as a 
mitigating circumstance when ma6ing the "nal decision in the case.

During the continuation of the initial hearing, the Defence objected to the con-
tent of the indictment - it was not precise, it did not contain, inter alia, the time 
of the commission, the place, and the objects used in the o5ence the Defendants 
were charged with. Moreover, it did not contain speci"c actions committed by the 
Defendants. #e Court was as6ed to remit the indictment to the Prosecution for 
clari"cation before the second hearing.
 
During this hearing, the Defence proposed more lenient security measures against 
the Defendants, because the Prosecution had no evidence to support the indict-
ment, as well as because there were no reasons for the measures to be imposed on 
them. It was stated that the measures imposed on the Defendants violated their ba-
sic human rights. Some of the Defendants, who had been in detention on remand, 
requested to be transfered from the detention centre where they had been serving 
their measure.

#e Court committed itself to decide, in writing, on all the motions to mitigate 
the measures, which the parties would be allowed to challenge in their appeals.

At the end of this session, the Presiding Trial Judge informed the parties of the 
right to "le a motion to dismiss the indictment and the objections to the evi-
dence. #e second hearing was scheduled for March 16, 2020.



532 HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"HLCK ANNUAL REPORT FOR !"!"

#e planned and scheduled second hearing was not held, in accordance with the 
decision of the -osovo Judicial Council dated March 12, 2020, which temporarily 
suspended all judicial activities involving the public in court proceedings, all due 
to the Covid-19 pandemic.

!e requests to dismiss the indictment
#e Defence Counsel for the Defendant Nedelj6o Spasojevi', Mitrovicë/Mitro-
vica attorney Faru6 -orenica, requested that the indictment be dismissed in ac-
cordance with the provisions of the CPC.- and that it did not contain the basic 
elements provided for in Article 241, Paragraph 1, items 1.1 and 1.9. He moved 
the Court to remit the indictment to the Special Prosecutor to be corrected and to 
order him to ta6e appropriate actions, because the indictment did not contain the 
time and place of the commission of the criminal o5ence. #us, it did not con"rm 
the grounded suspicion.

According to the Defence for the Defendant Spasojevi', the indictment alleged that 
the Defendant had been active in the group led by Veselinovi' and .adoi+i' since 
2011 - the time when he had not been a police o$cer at all. #e Prosecution did not 
propose the facts and evidence in the indictment to con"rm how he had helped un-
6nown perpetrators and had removed the obstacles. #e Prosecution also did not 
state how some of the Defendants had allowed un6nown persons to tamper with 
the evidence, and in what way those actions had in!uenced the murder of Ivanovi'.

#e Defence Counsel for the Defendant Mar6o .o&i', Mitrovicë/Mitrovica at-
torney Mahmut Halimi, also challenged the indictment because it was based on 
only one piece of evidence - a paper found in the wallet of the late Ivanovi' con-
taining the registration number of the Defendant .o&i'’s vehicle. According to 
the Defence, the mentioned evidence was insu$cient to initiate an investigation 
against a person, especially not to "le an indictment. #e Prosecution’s allegations 
that the Defendant .o&i' had participated in certain illegal actions had not been 
con"rmed by the evidence. #e Prosecution had not substantiated its allegations 
that the Defendant .o&i' had assisted an organised criminal group, or that he had 
followed the late Ivanovi', who, on his way to wor6, had been ta6ing the same 
route every day, which had been 6nown to the whole of Mitrovicë/Mitrovica.

Moreover, according to the Defence, the Prosecution’s allegations that the Defen-
dant .o&i' had been part of the -M-028 group and that he had par6ed his vehicle 
every day in front of the Grey restaurant, owned by .adoi+i', were not valid. 
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Namely, the Defendant had been regularly going to pic6 up his nieces from the 
6indergarten located next to the mentioned restaurant. Attorney Halimi moved 
the Court to dismiss the indictment due to lac6 of evidence.

In their motion to dismiss the indictment, the Defence Counsels for the Defen-
dant Silvana Arsovi', Graçanicë/Gra+anica attorneys Jovana Filipovi' and Dobrica 
Lazi', pointed out that the evidence in the case had been obtained illegally because 
the Defence had not been summoned by the Prosecution to participate in the inves-
tigation, although the law obliged the Prosecution to do so. Moreover, the Defence 
had not received all the evidence in support of the indictment before the Presiding 
Trial Judge intervened. #e remaining evidence the Prosecution referred to had 
also been obtained unlawfully. #e Defence requested that certain evidence be re-
moved from the case "le, as it was not relevant and did not pertain to the criminal 
event. According to the Defence, there was no evidence that the Defendant had 
been part of the organised criminal group, because he did not 6now any of the 
Defendants in person.

#e Defence Counsel for the Defendant Dragi&a Mar6ovi', Mitrovicë/Mitrovica 
attorney Dejan Vasi', "led a motion to dismiss the indictment and presented to 
the Court that the Prosecution’s evidence had not been obtained in the manner 
prescribed by the law, as the Defence had been informed only when one of the 
Defendants had been heard, but not when the co-perpetrator Jovanovi' had also 
been heard. #e Defendant Mar6ovi' was charged with disclosing information to 
an un6nown person from the scene. With this regard, the attorney as6ed the fol-
lowing: What o$cial secret does a murder constitute, when this fact was 6nown 
to the whole world? #e Defence Counsel as6ed the Court, when considering the 
circumstances related to securing the crime scene, to pay special attention to the 
testimonies of witnesses -senija Bo)ovi', Mitar Generalovi', as well as the De-
fendant Silvana Arsovi', who had claimed that they had been the "rst to arrive at 
the scene, that they had seen the victim and had thought that Ivanovi' had had a 
heart attac6. .egarding the allegations about ta6ing the casings from the scene by 
his client, the Defence Counsel pointed out that there was evidence of the casings 
in the case "le, i.e. that they were not missing.

In his request to dismiss the indictment, the Defence Counsel for the Defendant 
0ar6o Jovanovi', Mitrovicë/Mitrovica attorney Zeqir Maxhuni, challenged the 
merits of the Prosecution’s allegations with regard to the criminal o5ences of Abus-
ing O)cial Position and Tampering with Evidence. According to the Defence, the 
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Prosecution had not con"rmed its allegations with evidence. On the critical day, 
a%er the body of the late Ivanovi' had been ta6en by ambulance to the hospital, they 
had proceeded with their wor6 at the scene. #e Prosecution’s allegations that the 
Defendant Jovanovi' had ta6en a bullet casing from the scene were unfounded. He 
had seen two (2) or three (3) casings at the scene. He had ta6en one, because he had 
thought that the casings had originated from the celebration of the Serbian New 
Year, and then he had returned that casing to the place form where he had ta6en it. 
In order for the criminal o5ence of Tampering with Evidence to exist it was neces-
sary that the evidence be destroyed, which, in the speci"c case had not happened. 
He moved the Court to dismiss the indictment due to lac6 of evidence.

#e Defence Counsel for the Defendant .ade Basara, Pri&tinë/Pri&tine attor-
ney Tomë Gashi, requested that the indictment be dismissed because the Spe-
cial Prosecutor’s O$ce had not provided any evidence con"rming that his client 
had committed the crimes charged in the indictment. #e Prosecution had not 
provided the evidence to con"rm the fact that the Defendant Basara had been a 
member of the organised criminal group led by Zvon6o Veselinovi' and Milan 
.adoi+i'. #e Prosecution alleged that the Defendant Basara had not performed 
the o$cial tas6s he was obliged to do, but the Prosecution had failed to prove that, 
or to o5er evidence in support thereof. According to the Defence, the Defendant 
Basara had not been in Mitrovicë/Mitrovica or -osovo on the critical day when 
the murder had ta6en place. According to the Defence, the evidence presented by 
the Prosecution in support of the indictment should be rejected as inadmissible.

!e ruling of the Basic Court’s Special Department 
Acting upon the Defence’s requests to dismiss the amended indictment of the SP.- 
O$ce dated December 27, 2020, as well as upon the SP.-’s response, the Basic 
Court of Prishtinë/Pri&tina issued a ruling on April 6, 2020 rejecting as unfounded 
the Defence’s requests to dismiss the indictment and the enclosed evidence.

According to the "ndings of the Basic Court, the indictment had been dra%ed 
in accordance with legal provisions and it contained all the essential elements 
provided by the law. It contained the following information: the court with which 
it had been "led, the Defendants’ data, the time and place of the commission of 
the charged criminal o5ences, the existence of the criminal group, its activities in 
relation to the murder of Oliver Ivanovi', the legal name of the criminal o5ences 
the Defendants were charged with, and the enclosed evidence that had been ob-
tained in the manner as prescribed by the law. #e proposed evidence provided 
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a su$cient basis for "ling the indictment and for the opening of the court trial 
where the evidence would be presented and the witnesses would be heard.#ere-
a%er, a decision would be made in this criminal matter.

According to the "ndings of the Basic Court presented in the ruling issued in ear-
ly April, when addressing the remar6s and objections of the Defence presented in 
the motions to dismiss the indictment, the Court stated the reasons why it con-
sidered the motions unfounded. #ey stated that some motions were inadmissi-
ble and that the evidence proposed by the parties to the proceedings - the Prose-
cution, the Defendants and their Defence - would be considered and analysed in 
detail on the basis of which a court decision would be made without prejudice to 
the Defendants’ liability.

In reaching its decision on the indictment, the Court also had in mind the SP.-’s 
response in relation to the allegations and claims of the Defence presented in the 
requests and motions.

According to the Court’s "ndings, in this particular case, there were no circum-
stances that precluded the Defendants’ criminal responsibility, there was no stat-
ute of limitations for criminal prosecution, amnesty or pardon, and there was 
su$cient evidence to con"rm the grounded suspicion which constituted the basis 
for deciding on the merits during the main trial.

!e ruling of the Special Department of the Court of Appeals 
#e Defence appealed the ruling of the Special Department of the Basic Court of 
Prishtinë/Pri&tina dated April 6, 2020 as follows:

- the Defence Counsel for the Defendant Nedelj6o Spasojevi', attorney Faru6 
-orenica, appealed the ruling due to substantial violations of criminal procedure, 
an erroneous and incomplete establishment of the factual situation, as well as due 
to erroneous application of the law, and moved the Court of Appeals to grant the 
appeal, modify the impugned ruling and dismiss the indictment due to lac6 of 
evidence;

- the Defence Counsel for the Defendant Mar6o .o&i', attorney Mahmut Halimi, 
appealed the ruling due to an erroneous and incomplete establishment of the fac-
tual situation, and moved the Court of Appeals to modify the ruling of the Basic 
Court and dismiss the indictment;
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- the Defence Counsels for the Defendant Silvana Arsovi', attorneys Jovana Fi-
lipovi' and Dobrica Lazi', appealed the ruling due to substantial violations of 
the Criminal Procedure Code, an erroneous and incomplete establishment of the 
factual situation and misapplication of substantive law. #ey moved the Court of 
Appeals to dismiss the indictment;

- the Defence Counsel for the Defendant Dragi&a Mar6ovi', attorney Dejan Vasi', 
appealed the ruling due to substantial violations of criminal procedure, an er-
roneous and incomplete establishment of the factual situation; and moved the 
Court of Appeals to grant the appeal, modify the impugned ruling and dismiss 
the indictment due to lac6 of evidence.

In their submission dated August 11, 2020, the Appellate Prosecutor moved the 
court of second instance to reject the Defence Counsels’ appeals as unfounded 
and to a$rm the appealed ruling.

Acting upon the appeals, the Court of Appeals held a session of the Appellate 
Panel[112] on August 31, 2020 and issued a ruling granting the appeals of the De-
fendants Nedelj6o Spasojevi', Mar6o .o&i', Silvana Arsovi' and Dragi&a Mar-
6ovi' submitted to the Court through their Defence Counsels. On April 6, 2020, 
the case was remitted for retrial.

A%er reviewing the case "le and assessing the allegations set forth in the in-
dictment, the Court of Appeals found that the Defence Counsels’ appeals were 
founded, as well as that the impugned ruling needed to be quashed.

According to the "ndings of the Court of Appeals, the appealed ruling had been 
dra%ed with substantial violations of the provisions of criminal procedure. #e 
enacting clause of this ruling was unclear and in contradiction with the reason-
ing. In the ruling, the Basic Court had rejected the requests to dismiss the in-
dictment that had been submitted to the Court through their Defence Counsels, 
stating in the reasoning of their decision that the factual situation, the existence 
or non-existence of the criminal o5ence would be established during the main 
trial when the indictment and all case "les would be considered.

#e court of second instance found that the allegations stated by the Defendants 

[112]  Members of the Appellate Panel: Judge Vaton Durguti – Presiding Trial Judge; Judges 
Burim Ademi and Driton Muharemi – Panel members.
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and their Defence Counsels were well-founded. #e court of "rst instance had 
not su$ciently stated clear reasons about the well-founded suspicion in relation 
to the criminal o5ences the Defendants were charged with in the SP.- indict-
ment, or what evidence con"rmed the well-founded suspicion in relation to the 
criminal o5enses stated in the indictment.

Upon receipt of the indictment, the court of "rst instance should have established 
whether the indictment dated December 27, 2020 had been "led in accordance 
with legal provisions, whether the Defendants’ actions had been described (time, 
place of commission of the criminal o5ences the Defendants had been charged 
with, the means used to commit the criminal o5ences), other circumstances nec-
essary to establish the existence of the criminal o5ence, as well as whether the 
illegal actions had been properly classi"ed. #e indictment had not described the 
actions the Defendants had been charged with, being the reason why the indict-
ment had not been dra%ed in accordance with legal provisions. Moreover, legal 
classi"cation of the criminal o5ences charged in the indictment had not been 
carried out in accordance with legal provisions. #e Defendants’ actions had been 
classi"ed according to a number of legal provisions, which, in some cases, had 
been in con!ict with each other. #e indictment should have contained all the 
elements provided by legal provisions, the list of the speci"c actions the Defen-
dants had been charged with, as well as a clear speci"cation of the elements of the 
criminal o5ence in accordance with the law.

When re-adjudication, the court of "rst instance should eliminate all contradic-
tions, giving the Prosecutor the opportunity to state, correct or supplement the 
indictment in relation to the objections of the court of second instance.
     
!e indictment dated November 10, 2020. 
Acting upon the decision and recommendations of the Court of Appeals dated 
August 31, 2020, which was adjudicating on the appeals "led by the Defendants 
and their Defence Counsels against the ruling of the Basic Court dated April 6, 
2020, on November 10, 2020, the SP.- O$ce "led with the Basic Court of Pr-
ishtinë/Pri&tina an indictment against the Defendants Spasojevi', .o&i', Arsovi', 
Mar6ovi', Jovanovi' and Basara.

Count I of the new indictment charged the Defendants Spasojevi', .o&i', Basara 
and Arsovi' with the following: in the period from 2014 to 2018, i.e. on January 
16, 2018, in Mitrovicë/Mitrovica, in cooperation with 0elj6o Boji', Zvon6o Ve-
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selinovi' and Milan .adoi+i' (who were not available to the -osovo prosecuting 
authorities), as well as with two other un6nown persons, they acted as an orga-
nized and structured criminal group, which was hierarchically organised with 
well-de"ned roles. #e group was led by Veselinovi' and .adoi+i'. #e Defen-
dants acted continuously and in complicity in criminal activities aimed at estab-
lishing control in the northern part of Mitrovicë/Mitrovica, as well as in political 
and economic life in this part of the town. #ey acted 6nowingly and intentionally 
in order to commit the criminal o5ence of aggravated murder, when each of the 
Defendants committed incriminating acts on the critical day as a consequence of 
which the actions of the organised criminal group led to Ivanovi'’s murder.

a) Acting as a member of the criminal group, the Defendant Nedelj6o Spasoje-
vi' provided assistance in the commission of the criminal o5ence of Aggravated 
Murder, by creating conditions and removing obstacles, i.e. by transporting, in his 
o$cial police vehicle, un6nown perpetrators to the outs6irts of the town where the 
Opel Astra vehicle was par6ed from which the victim was shot at the following day. 
On the critical day, together with two other police o$cers who were the "rst to ar-
rive at the scene (0ar6o Jovanovi' and Dragi&a Mar6ovi'), the Defendant Spasoje-
vi' did not perform police tas6s and authorities on the spot which he was obliged to 
perform, i.e. he did not prevent unauthorised persons who too6 photographs and 
tampered with possible evidence at the scene of Oliver Ivanovi'’s murder.

b) Acting as a member of the criminal group, the Defendant Mar6o .o&i', having 
a speci"c role, provided assistance in the commission of the criminal o5ence of 
Aggravated Murder. Before the murder of Oliver Ivanovi', by using his vehicle 
Jeep Santa Fe, registration plates -M-014-FZ, he had followed the movement of 
the victim, while a%er the murder he followed, in the same vehicle, the victim’s 
brother, Miroslav Ivanovi'.

c) Using his o$cial position and authority and acting as a member of the criminal 
group, and at the same time as a police investigator, the Defendant .ade Basara 
did not perform o$cial duties he was supposed to ful"l as part of his o$cial 
activities. He cooperated closely with Boji', as well as with .adoi+i', and, at the 
request of the group, he concealed or eliminated evidence in order not to shed 
light on cases wherein the suspects were members of the given criminal group, so 
that these cases would remain undetected or uninvestigated. In that way, he did 
not underta6e the duties he was legally obliged to do.
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d) As a member of the organised criminal group, in close cooperation with the 
Defendants who coordinated the murder of Oliver Ivanovi', the Defendant Silva-
na Arsovi' provided assistance in the commission of the criminal o5ence of Ag-
gravated Murder by creating conditions and removing the obstacles to the com-
mission of this criminal o5ence. At the time Oliver Ivanovi' was 6illed, she had 
6nowledge that the security cameras in the premises of the SDP Civic Initiative 
had been forcibly disconnected from the electricity networ6 in order not to have 
the moment of Ivanovi'’s murder recorded. On January 16, 2018, at 8:16 AM, im-
mediately a%er Ivanovi'’s murder, she activated the security cameras in the SDP 
premises where she had been wor6ing as an administrative o$cer.

By the stated actions, the Defendants committed the criminal o5ence of Partici-
pation in or Organisation of a Criminal Group[113], in connection with the crimi-
nal o5ence of Aggravated Murder[114] and the criminal o5ence of Abusing O)cial 
Position or Authority[115].

e) #e Indictment dated November 10, 2020 charged the Defendant Dragi&a Mar-
6ovi' with the following: on the critical day, in his capacity as a police o$cer and 
without authorisation, he made available information at the scene, which was an 
o$cial secret, to a Serbian police o$cer with the intention of publishing or using 
this information outside the .epublic of -osovo, while the news of Ivanovi'’s 
murder had not yet been con"rmed. He, thus, committed the criminal o5ence of 
Disclosing O)cial Secrets[116]. 

f) Acting as o$cial persons, the Defendants Dragi&a Mar6ovi' and 0ar6o Jovanovi' 
abused their o$cial position by failing to perform their o$cial duties provided by 
the law, in such a way that they did not secure the crime scene a%er the murder of 
Oliver Ivanovi'. #us, they enabled other persons to intervene on the spot, as well 
as to damage and tamper with material evidence. #ey were also charged with re-
moving and hiding certain pieces of evidence, by ta6ing them away from the scene, 
thus committing the criminal o5ence of Abusing O)cial Position[117].

[113]  Provided for and punishable under Article 283, Paragraph 3, as read with Paragraph 1 
of the CCRK. 

[114]  Provided for and punishable under Article 179, Paragraph 1.9 of the CCRK.
[115]  Provided for and punishable under Article 422, Paragraph 2, item 2.2, as read with Pa-

ragraph 1of the CCRK.
[116]  Provided for and punishable under Article 433, Paragraph 2 of the CCRK.
[117]  Provided for and punishable under Article 422, Paragraph 1, as read with Paragraph 2, 
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g) #e Defendant 0ar6o Jovanovi' was in possession of a weapon – TT model, 
7.62 mm claibre, serial number C-91769, which was found during the search of 
his apartment on February 10, 2018, together with nine (9) bullets of the same 
calibre. He did not have the permission of the competent authorities to be in 
possession of the above; thus, he committed the criminal o5ence of Unauthorised 
Ownership, Control or Possession of Weapons[118].

h) On the day of his arrest, November 23, 2019, the Defendant Spasojevi' was in 
possession of a "rearm in his house - an A--47 automatic ri!e of 7.62x39 calibre, 
a bullet vest for an A--47 ri!e, 106 7.62x39 mm bullets, one hand grenade, one 
trombone extension for an A--47 and one military vest. He did not have the per-
mission of the competent authorities to possess the above, thus, he committed the 
criminal o5ence of Unauthorised Ownership, Control or Possession of Weapons.

!e initial hearing dated December 4, 2020
With regard to the SP.-’s indictment dated November 10, 2020, the initial hear-
ing was held before Judge Valon -urtaj in (e Prosecutor v. Nedelj/o Spasojevi! et 
al. case on December 4, 2020.

In order not to delay the proceedings, the session was held with the Defendants’ 
consent, although not all the Defendants had received the indictment dated No-
vember 10, 2020 in Serbian. #e Court was in possession of written evidence that 
the translation of the indictment had been delivered to the Defendants.

#e indictment was read during the session. #e Defendants Spasojevi', .o&i', 
Basara and Arsovi' pleaded not guilty to the charges of Participation in or Or-
ganisation of a Criminal Group (Article 283, Paragraph 3, in conjunction with 
Paragraph 1 of the CC.-), in connection with the criminal o5ence of Aggravated 
Murder (Article 179, Paragraph 1.9) and the criminal o5ence of Abusing O)cial 
Position or Authority (Article 422, Paragraph 2, item 2.2, as read with paragraph 
1 of the CC.-).

#e Defendant Dragi&a Mar6ovi' pleaded not guilty to the criminal o5ence of 
Disclosing O)cial Secrets (Article 433, Paragraph 2 of the CC.-). #e Defendant 

item 2.2, in conjunction with Article 31 of the CCRK.
[118]  Provided for and punishable under Article 374, Paragraph 1 of the CCRK.
 #e Special Prosecutor classi"ed the Defendants’ actions in the indictment in accordance 

with the 2012 CCRK. 
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Dragi&a Mar6ovi' and 0ar6o Jovanovi' pleaded not guilty to the criminal o5ence 
of Abusing O)cial Position, committed in complicity (Article 422, Paragraph 2, as 
read with Paragraph 2, in conjunction with Article 31 of the CC.-).

#e Defendant Nedelj6o Spasojevi' and 0ar6o Jovanovi', respectively, pleaded 
guilty in connection with the criminal o5ence of Unauthorised Ownership, Con-
trol or Possession of Weapons, under Article 374, Paragraph 1 of the CC.-. With 
regard to the guilty plea, the Presiding Trial Judge reiterated that it would a5ect 
the mitigation of the sentence when the judgment would be rendered, i.e. when 
the remaining charges in the case would be subject of adjudication.

#e Defendants and their Defence Counsels were informed of the right to "le a 
motion to dismiss the indictment and the objections to the evidence.

Attorney Tomë Gashi, the Defence Counsel for the Defendant .ade Basara, in-
formed the present parties that attorney Faru6 -orenica, the Defence Counsel for 
the Defendant Nedelj6o Spasojevi', acted as his client’s Defence Counsel at one 
stage of the investigation. Attorney -orenica noted that he had represented the 
Defendant Basara during the detention hearing, when the proceedings against 
the Defendants had been severed.
     
#e initial hearing was open to monitors and the media, but not to the public, in 
accordance with the decision of the -osovo Judicial Council dated May 19, 2020.

During this hearing too, the Defence raised the issue of replacing, i.e. mitigating 
the decisions on security measures against certain Defendants. #e Prosecutor 
was obliged to submit a written opinion to the Court within three (3) days on the 
Defence’s request to mitigate the security measures imposed on the Defendants. 
Acting upon the Defence Counsels’ requests, in their ruling dated December 18, 
2020, the Court rejected the Defence Counsels’ motion to mitigate the securi-
ty measures. #e detention measure against the Defendants Nedelj6o Spasojevi' 
and Mar6o .o&i' was extended for additional two (2) months. On November 
10, 2020, the detention measure was extended for additional (2) months against 
the Defendant Basara too, while the measure of reporting to the police station 
was extended to the Defendants Mar6ovi', Jovanovi' and Arsovi', also for ad-
ditional two (2) months. According to the Court’s "ndings, in the speci"c case, 
the circumstances for ordering security measures had not changed. According to 
the Court’s "ndings, in this particular case, there was a grounded suspicion that 
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the Defendants had committed the criminal o5ences charged in the indictment, 
as well as that there was an imminent ris6 of !ight, because all the Defendants 
had dual citizenship and travel documents issued in Serbia, with no movement 
restrictions that applied not only to Serbia. On the other hand, -osovo did not 
have legal cooperation with the .epublic of Serbia.

On December 6, 2020, Presiding Trial Judge -urtaj issued a ruling to disqualify 
attorney -orenica as the Defence Counsel for the Defendant Nedelj6o Spasojevi' 
in the present case. #e Defendant Spasojevi' was informed that, a%er the deci-
sion became "nal, he would have an opportunity to hire another defence counsel 
of his choice or to inform the Court to appoint him a defence counsel ex o$cio.

In the of the reasoning of the decision, the Court stated that, on the basis of the 
analysis of the case "le from the investigation, it was concluded that attorney -o-
renica had been underta6ing procedural actions for the Defendant Basara until 
the end of the detention hearing. Following the ruling whereby this measure was 
ordered, he had "led an appeal against the mentioned ruling at the time when he 
had acted as the Defence Counsel for the Defendant Spasojevi'. Following the 
mentioned actions during the investigation, at the Prosecution’s request, he had 
stated that he would act as the Defence Counsel for the Defendant Spasojevi' in 
the continuation of the proceedings in the case. According to the Court’s "ndings, 
pursuant to Article 55 of the CPC.-, attorney -orenica was not allowed to defend 
two defendants. According to the indictment, both Defendants were part of one 
indictment and one criminal o5ence. According to the Court’s "ndings, there was 
a ris6 that attorney -orenica, by acting as the Defence Counsel to the Defendant 
Spasojevi', could jeopardise the fairness in this criminal case, especially in relation 
to the Defendant Basara.

An appeal against this ruling was allowed within three (3) days. Until the end 
of the reporting year, the HLC- did not get the information about whether the 
Court of Appeals had rendered a decision on the appeal, i.e. whether or not the 
decision of the Basic Court on disqualifying attorney -orenica in the capacity of 
Defence Counsel for the Defendant Spasojevi' had been granted.

Findings of the HLC*
1. #e SP.- O$ce has so far "led the indictment three times in (e Prosecutor v. 
Nedelj/o Spasojevi! et al. case, which was accepted by the Court, although it was 
not speci"ed whether it was an amended, supplemented or a new indictment. #e 
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Prosecutors representing the indictments before the Court argued that it was only a 
speci"ed indictment, which led to the confusion because each of these indictments 
submitted to the Court in this case too6 the form of a new indictment, without not-
ing that it was an amended one, although the Criminal Procedure Code contained 
the institute of amended indictment. Article 252 of the CPC.- speci"es the proce-
dure for amending the indictment. Paragraph 5 of the present Article emphasises 
that the Prosecutor may amend the indictment only once, unless s/he receives new 
information that requires the indictment to be amended. #e Prosecution did not 
state in their indictments in this case that the subsequent indictments were "led 
because they got into possession of new evidence.

By "ling new indictments, the Prosecution did not submit timely translations of the 
indictments in the Serbian language, thereby, violating the Defendants’ basic rights 
which were guaranteed by the law, the constitution and international norms.

Not only have the indictments been amended three times in the case, but also three 
prosecutors have changed so far, which may have been the reason for amending the 
indictment. But that cannot serve as a justi"cation for the unusual presentation of 
three indictments in the same case wherein the main trial has not opened yet.

Following the decision of the Court of Appeals in this case, the indictment was 
remitted to the SP.- O$ce for correction and clari"cation in accordance with 
the provided remar6s. #e HLC- "nds that on November 10, 2020, the SP.- 
O$ce "led an indictment that, according to the form, was new, but it was based 
on the same evidence. #is indictment was only slightly ’adjusted’ in terms of its 
content and it bore the same reference number, although it was essentially an 
amended indictment. A new initial hearing on this indictment was opened in 
December.

#e ’tide’ of indictments in this case, although there have been no signi"cant 
di5erences between them, suggests that the Prosecution has been ta6ing an un-
steady path and that there is nothing more signi"cant and new to present that 
would support the charges against the Defendants. 

2. #e hitherto proceedings against the Defendants charged with aiding or abetting 
the murder of Oliver Ivanovi' as part of an organised criminal association were 
mar6ed by excessive delays, both during the investigation and the indictment as-
sessment procedure. All this happened despite the fact that the three Defendants 
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have been in detention on remand for a long time. #e Trial Panel in this case, as 
well as the Appellate Panel, should ta6e this circumstance into account when un-
derta6ing procedural actions. #e Criminal Procedure Code clearly speci"es the 
deadlines, as well as the procedure in case of failure of adherence.
 

2.1.2. The Case: The Prosecutor v. Ramiz D!ogovi# 

On November 12, 2020, Judge Shadije Gërguri of the Special Department of the 
Basic Court of Prishtinë/Pri&tina announced the judgment in (e Prosecutor v. 
0amiz D'ogovi! case wherein the Defendant D)ogovi' was found guilty of the 
criminal o5ence of Unauthorized Ownership, Control and Possession of Weap-
ons[119]. He was found guilty of possession of an automatic weapon ‘Zastava -a-
lashni6ov’, produced in Yugoslavia (serial number 105529), as well as one bul-
let-belt, twenty-eight (28) 7.62x39 mm bullets and three (3) 9x19 mm bullets. #e 
weapons were found in the house of the Defendant during the search conducted 
on October 3, 2019. #e Defendant did not have a license to hold the mentioned 
weapons in accordance with the applicable legal regulations. For the commission 
of this criminal o5ence, the Court sentenced him to thirteen (13) months of im-
prisonment.

It was stated in the judgment that the mentioned weapons and ammunition 
would be con"scated and destroyed a%er the judgment became "nal.

#e time spent in detention on remand from October 3, 2019 to November 12, 
2020, shall be credited towards the sentence of imprisonment. He was placed into 
detention on remand due to a well-founded suspicion that, during the armed 
con!ict in -osovo, in one day, he had committed several criminal o5ences of War 
Crimes against the Civilian Population[120] as well as the criminal o5ence of Un-
authorized Ownership, Control and Possession of Weapons, committed in early 
October 2019.

In a separate ruling, the Court terminated the detention measure against the De-
fendant.

[119]  Provided for and punishable under Article 366, Paragraph 1 of the CCRK.
[120]  Provided for and punishable under Article 142 of the CC SFRY (in force according to the 

UNMIK Regulation o 1999/24 of 12 December 1999).
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!e course of preliminary criminal proceedings[121]

Some members of the Salihaj family (injured parties) from the village of Shushicë/
Su&ice, Isto6/Istog municipality, claimed that, during the internal con!ict in -oso-
vo, in the early morning of August 29, 1998 (around 06:00), the suspect .amiz 
D)ogovi', in complicity with Serbian police forces, had ta6en part in the attac6 
on this family. According to these allegations, nine (9) members of this family had 
been 6illed in the attac6 and their valuable property had been destroyed. Based on 
these allegations, the SP.- O$ce[122] instructed the War Crimes Investigation Unit 
(WCIU) to investigate into the allegations of the injured parties, the circumstances 
under which the members of the Salihaj family had been 6illed, as well as to identify 
possible perpetrators. 

!e criminal report
Following the investigation (hearing of witnesses and obtaining material evidence), 
on October 2, 2019, the WCIU "led a criminal report with the SP.- O$ce against 
the suspect D)ogovi' due to a well-founded suspicion that, during the armed con-
!ict in -osovo, in complicity with other un6nown perpetrators of the Serbian po-
lice, he had committed the following criminal o5ences: War Crimes against the Ci-
vilian Population[123], War Crimes in serious violation of the Geneva Conventions[124], 
War Crimes in serious violation of Article 3 common to the Geneva Conventions[125], 
War Crimes in serious violation of laws and customs applicable in non-international 
armed con$icts[126].

#e criminal report was also "led against unidenti"ed members of the police sta-
tion in Istog/Isto6, as well as the .a6osh substation, Istog/Isto6 municipality.

[121]  #e preliminary criminal proceedings that took place during 2019 and were included 
in the Annual Report for that year, except for the procedural actions about which the 
HLC did not have any additional information at the time the mentioned report was being 
compiled. For these reasons, this report will present in more detail the procedural actions 
taken in the case during that reporting year.

[122]  State Prosecutor Enver Krasniqi.
[123]  Provided for and punishable under Article 142 of the CC SFRY (in force according to the 

UNMIK Regulation o 1999/24 of 12 December 1999).
[124]  Also provided for and punishable under Article 144 of the CCRK (which entered into 

force on April 15, 2019).
[125]  Also provided for and punishable under Article 146 of the CCRK (which entered into 

force on April 15, 2019).
[126]  Also provided for and punishable under Article 147 as read with Article 31 of the CCRK 

(which entered into force on April 15, 2019).
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!e ruling to initiate an investigation
Upon receipt of the criminal report, on October 2, 2019, the SP.- O$ce issued a 
ruling to initiate an investigation against the suspect due to a well-founded suspi-
cion that, in late August 1998, early in the morning, the suspect, being uniformed 
and armed, had ta6en part in the attac6 on the Salihaj family members. By the 
order of the SP.- O$ce, on October 3, 2020, the suspect’s house was searched 
when the above-described weapons were found for which the suspect did not have 
a permit to hold and possess in accordance with legal regulations. #e investigation 
was extended to include the criminal o5ence of Unauthorized Ownership, Control 
or Possession of Weapons[127]. 

!e session for ordering security measures
On October 4, 2019, the SP.- O$ce (State Prosecutor Enver -rasniqi) "led an 
application with the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina to 
order detention on remand against the suspect D)ogovi' for the criminal o5ence 
speci"ed in the ruling to initiate and extend the investigation in order to secure his 
presence during the criminal proceedings and to ensure their successful conduct.

A%er the session and an analysis of the submitted case "les, the Pre-Trial Judge 
issued a ruling on the measure of securing the presence of the suspect in court, 
i.e. thirty (30)-day detention on remand as the only measure that could ensure 
his presence in court. #is .uling of the Pre-Trial Judge was also a$rmed by the 
Court of Appeals.

During the reporting period, detention on remand against the suspect was regu-
larly extended at the request of the Prosecution or, ex o$cio, and the last time, at 
the request of the SP.- O$ce on August 24, 2020. #is request was granted by the 
Court in the ruling issued by a judge of the Special Department of the Basic Court 
of Prishtinë/Pri&tina (Arben Hoti) dated 26 August 2020. Detention on remand 
against the suspect was extended for additional two (2) months, from September 3 
to November 3, 2020[128].

!e ruling on partial withdrawal from prosecution
On October 27, 2020, SP.- State Prosecutor Enver -rasniqi issued a ruling to 
terminate the investigation against the suspect D)ogovi' for the following crim-

[127]  Provided for and punishable under Article 366, Paragraph 1 of the CCRK
[128]  During the reporting period, detention on remand against the suspect was regularly 

extended upon written requests of the Prosecution or ex o$cio by the Pre-Trial Judge.
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inal o5enses: War Crimes against the Civilian Population, War Crimes in serious 
violation of the Geneva Conventions, War Crimes in serious violation of Article 3 
common to the Geneva Conventions, War Crimes in serious violation of laws and 
customs applicable in non-international armed con$icts.

!e indictment
A%er withdrawing from prosecution of war crimes, on October 28, 2020, Prosecu-
tor -rasniqi "led an indictment (-TS.br./PPS.nr.61/2019) against the Defendant 
D)ogovi' for the criminal o5ence of Unauthorized Ownership, Control or Posses-
sion of Weapons. D)ogovi' was charged with possession of an automatic weapon 
‘Zastava -alashni6ov’, produced in Yugoslavia (serial number 105529), as well as 
one bullet-belt, twenty-eight (28) 7.62x39 mm bullets and three (3) 9x19 mm bul-
lets. #e Defendant was in possession of the weapons contrary to the applicable 
legal regulations. #e weapons were found in the Defendant’s house during the 
search conducted on October 3, 2019 in accordance with the Prosecutor’s order. 

#e Prosecutor proposed in the indictment that, a%er the main trial was held and 
the evidence presented, the Defendant be found guilty of committing the crim-
inal o5ense charged in the indictment and be punished by the law. He also pro-
posed that, a%er his sentence was announced, his detention be extended, because 
there were reasons for this measure which were speci"ed in the Prosecution’s 
application for extension of detention, dated August 24, 2020, as well as in the 
ruling of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina dated August 26, 2020.

An initial hearing
A%er the SP.- "led the indictment, a hearing was held before the Special De-
partment of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina (Presiding Trial Judge Shadija 
Gërguri, who acted as a Single Trial Judge[129] in this case).

#e indictment was read during the hearing. #e Defendant stated that he under-
stood it and stated that it was true that during the search of his house by mem-

[129]  In this particular case, this is a criminal o5ence which, pursuant to the Criminal Code of Ko-
sovo (2019), carries a "ne or a sentence of up to "ve (5) years of imprisonment. According to 
the Law on Courts (Article 20, paragraph 2) a Single Trial Judge is competent to act in the case. 
In this particular case, a Judge of the Special Department was adjudicating as the indictment 
was "led by an SPRK prosecutor, and an investigation was launched against the Defendant for 
the criminal o5ence of War Crimes against the Civilian Population which falls within exclusive 
competence of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina.
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bers of the -osovo Police on October 3, 2019 "rearms and ammunition had been 
found that were described in more detail in the indictment.

A%er the admission of guilt and con"rmation of the allegations set forth in the 
indictment, the Defendant was instructed about the advantages and disadvan-
tages of the confession, especially of the fact that, a%er the admission, the main 
trial would not be opened, that no evidence would be presented, and that no 
appeal could be lodged against the judgment due to an erroneous and incomplete 
establishment of the factual situation, but only in terms of the type and duration 
of the sentence imposed; but also that the admission of guilt would be ta6en into 
account as a mitigating circumstance when sentencing. A%er the instruction, he 
stated that he felt guilty for the criminal o5ence he was charged with, that he 
thoroughly consulted his Defence Counsels about his current position, and that 
he was aware of the advantages and disadvantages of pleading guilty, but that he 
did so 6nowingly and voluntarily.

#e Defence supported the Defendant’s guilty plea and con"rmed that the Defen-
dant’s statement was the result of the consultations made.
During this hearing, the parties to the proceedings presented their views on ag-
gravating and mitigating circumstances.

In his address to the Court, the Prosecutor stated that the Defendant had pos-
sessed the weapons and ammunition. In accordance with the applicable legal 
provisions, citizens were not allowed at all to possess them, that is, it was strictly 
forbidden. According to the Prosecutor, when sentencing, the Court should ta6e 
into account that the weapons had been found with the Defendant during the 
search, which the Prosecutor pointed out as another aggravating circumstance. 
He proposed that the weapons and ammunition be con"scated and destroyed.

Attorney Bardh Ademaj from Prishtinë/Pri&tina, the leading Counsel to the De-
fendant, moved the Court to ta6e into account the fact that the Defendant had 
pleaded guilty, that the weapons had been found in his house, that he had never 
used the weapons he possessed, that Defendant had never before bro6en the law, 
that he came from a family of farmers 6nown for charity and respect, that he had 
spent thirteen (13) months in detention, and that all reasons for further application 
of the strictest measure to ensure his presence in court had ceased to exist, because 
he would always respond to court summons. #erefore, he was of the opinion the 
Court should terminate the detention measure against the Defendant.
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Attorney Ljubin6o Todorovi' from Prishtinë/Pri&tina, a member of the Defen-
dant’s Defence team, supported the statements of the leading Defence Counsel. 
#e Defendant also stood by the statements of his Defence Counsels.

!e judgment on the guilty plea 
On November 12, 2020, Judge Shadije Gërguri of the Special Department of the 
Basic Court of Prishtinë/Pri&tina announced the judgment wherein the Defendant 
D)ogovi' was found guilty of the criminal o5ence of Unauthorized Possession, Con-
trol or Possession of Weapons and sentenced to thirteen (13) months of imprison-
ment. #e time the Defendant spent in detention on remand, in the period from 
October 3, 2019 to November 12, 2020, was credited towards the imposed sentence.

In the same judgment, the Court rendered a decision to con"scate the weapons 
and ammunition that had been found with the Defendant during the search. It was 
decided in the judgment that the con"scated weapons and ammunition would be 
destroyed a%er the judgment becomes "nal.

#e detention measure was terminated in a separate ruling.

In the reasoning of the judgment, the Court stated that, on October 28, 2020, it re-
ceived the indictment which charged the Defendant with committing the criminal 
o5ence of Unauthorised Possession, Control or Possession of Weapons. Only a day 
before (October 27, 2020), the Court was provided with the ruling wherein the 
SP.- O$ce suspended the investigation against the then suspect D)ogovi' for the 
criminal o5ences of War Crimes against the Civilian Population, War Crimes in se-
rious violation of the Geneva Conventions, War Crimes in serious violation of Article 
3 common to the Geneva Conventions, War Crimes in serious violation of laws and 
customs applicable in non-international armed con$icts. #e Prosecution stated that 
there was insu$cient evidence to con"rm a well-founded suspicion that the Defen-
dant’s actions contained substantial elements of war crimes he was charged with, 
but that the criminal proceedings in relation to Unauthorised Ownership, Control or 
Possession of Weapons would continue. An indictment was "led the following day 
in relation to the mentioned criminal o5ence (October 28, 2020).

A%er the initial hearing, when the Defendant admitted that he had been in posses-
sion of the weapons contrary to the applicable legal provisions, that it was clari"ed 
that he understood the advantages and disadvantages of the guilty plea, and that he 
willingly made the decision to admit guilt, the Court continued the criminal pro-
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ceedings. #is meant that sentencing would be done without opening the main trial 
and presenting evidence, as well as without closing arguments. #e parties were 
allowed only to comment on mitigating and aggravating circumstances.

According to the "ndings of the Court, the Defendant’s actions contained elements 
of the criminal o5ence of Unauthorised Ownership, Control or Possession of Weap-
ons. #e Defendant was criminally liable for the commission, and was intellectually 
able to understand the signi"cance and consequences of his actions, as well as the 
consequences of the commission of this criminal o5ence.

When sentencing, the Court analysed all the circumstances, both aggravating and 
mitigating ones, which a5ected the duration of the sentence. As mitigating circum-
stances, the court too6 into account the guilty plea, his sincere remorse, as well as 
the promise not to re-o5end in the future. #e Defendant had a family, he was the 
father of one child, he was at his mature age and no criminal proceedings have been 
conducted against him so far. On the other hand, the Court assessed the manner of 
committing the criminal o5ence as an aggravating circumstance, as well as the high 
intensity of the ris6 of protected values, such as human life. Having assessed the 
stated circumstances, the Court found that the sentence was in proportion with the 
degree of responsibility and that it would ful"ll the purpose of punishment.

!e ruling on termination of detention on remand
Following the announcement of the judgment, the Judge of the Special Depart-
ment of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina issued a ruling on termination of 
detention on remand against the Defendant D)ogovi' on November 12, 2020. 
Pursuant to this ruling, he was released immediately.

#e Court found that, a%er the indictment had been "led for the criminal o5ence 
of Unauthorized Ownership, Control or Possession of Weapons, his admission of 
guilt during the initial hearing held on November 11, 2020, the announcement 
of the thirteen (13) month imprisonment sentence (which covered the time he 
spent in detention on remand) which ended the "rst instance criminal proceed-
ings, the reasons for 6eeping him further in detention ceased to exist. 
 
Findings of the HLC*
1. By the ruling of the SP.- O$ce dated October 2, 2019, an investigation was ini-
tiated against the Defendant D)ogovi' for several criminal o5ences of war crimes. 
By the ruling dated October 4, 2019, the investigation was extended to the criminal 
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o5ence of Unauthorized Ownership, Control or Possession of Weapons. #e investi-
gation in (e Prosecutor v. 0amiz D'ogovi! case lasted for more than a year, during 
which he was in detention on remand all the time. #e Prosecution withdrew from 
prosecuting D)ogovi' for war crimes a%er twelve months and twenty-"ve days, and 
proceeded with the charge for the criminal o5ense of Unauthorized Ownership, 
Control or Possession of Weapons.

#e Prosecution, as well as the Court, cannot 6now in advance with certainty 
how a case will end. However, in the case of (e Prosecutor v. 0amiz D'ogovi!, the 
question arises as to how justi"ed it was to open an investigation for the criminal 
o5ence of war crimes if the evidence was not convincing at the outset and did not 
promise a success.

#e SP.- O$ce opened an investigation against the then suspect on the same 
day a%er the criminal report had been "led. #e suspect was arrested and re-
manded in custody for more than a year. According to the information the HLC- 
had access to[130], the investigation was initiated on the basis of testimonies of 
certain members of the Salihaj family and a vague photograph based on which it 
was suspected that the suspect was photographed with a member of the Serbian 
Armed Forces in front of a burning building owned by the Salihaj family.

Who is responsible for the failure of the court case? Is it the police, because of 
the investigation they conducted was poor and they did not present convincing 
evidence? Is it the Prosecution, which initiated the investigation on the basis of 
unconvincing evidence, and which, during the one-year investigation, failed to 
obtain evidence that could con"rm the well-founded suspicion that the suspect 
D)ogovi' had ta6en part in the attac6 on the Salihaj family and the murder of 
nine (9) members of this family – the event that too6 place on the August 29, 
1998, in the village of Shushicë/Su&ice, Istog/Isto6 municipality?

Prosecution of war crimes is one of the priorities of the -osovo judiciary, but not 
at any cost, especially not the one that leads to the squandering of already modest 
capacities in the police, prosecution and courts dealing with war crimes and not 
only on the basis of unconvincing or uncertain testimonies of victims or their 
families two decades a%er they had happened. #e HLC- did not have access into 
the Prosecution’s request to withdraw from prosecuting the Defendant D)ogovi' 

[130]  #e HLCK has access only to some procedural decisions in this case.
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for war crimes, but we estimate that it is most li6ely that the police, that is, the 
Prosecution evidence was so unconvincing and wea6 that the Prosecution itself 
withdrew from further investigation.

As an epilogue, a serious crime against the Salihaj family in the village of Shushicë/
Su&ica on August 29, 1998 remains unresolved. #e surviving members of this fam-
ily remain to live in pain due to the lac6 of punishment for the perpetrators, just as 
the fact that justice has not been served in this case.

#e Defendant D)ogovi' also has reasons to be unsatis"ed. Who will compensate 
him and his family for the lost 13 months of his life due to the unprofessionally 
conducted investigation and the poor assessment of the evidence on the basis of 
which the investigation was initiated for the criminal o5ence he was allegedly 
involved in?

#e HLC- believes that the Prosecution should act much more cautiously and pro-
fessionally in initiating criminal proceedings for the criminal o5ence of war crimes. 
During preliminary criminal proceedings, more detailed veri"cation of evidence 
and sources must be carried out, while courts must be more careful in assessing the 
validity of evidence on the basis of which they order the measure of detention as a 
measure to ensure the presence of suspects in court.
 
2. #e defendant was found guilty of Unauthorized Possession of Weapons and 
sentenced to thirteen (13) months of imprisonment. For the criminal o5ence of 
Unauthorized Ownership, Control or Possession of Weapons, Article 366, paragraph 
1 of the CC.C provides for a "ne in the amount of seven thousand "ve hundred 
(7,500) euros or a term of imprisonment up to "ve years. It is common practice in 
-osovo courts to impose a "ne for the given criminal o5ence. #e HLC as6s the 
question - does the sentence see6 to cover up the failure of the case? By imposing a 
sentence of imprisonment, did the Court intend to ‘cover up’ the fact that the De-
fendant had spent thirteen (13) months and nine (9) days in detention on remand?
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2.2. The appellate proceedings

2.2.1. The Case: The Prosecutor v. Emrush Thaqi et al. 
 
Acting upon the appeals "led by the parties in (e Prosecutor v. Emrush (aqi et 
al[131]. case against the judgment of the Serious Crimes Department of the Basic 
Court of Prishtinë/Pri&tina (-TZ/P-. No. 685/16, announced on April 14, 2020, 
and prepared in writing on May 6, 2020), a%er the session held on October 30, 
2020, the Appellate Panel of the Special Department of the Court of Appeals (pre-
sided over by Judge Vaton Durguti[132]) rendered a judgment wherein it amended 
ex o$cio the judgment of the Basic Court dated May 6, 2020 in the following 
manner:

- in connection with Count IV of the indictment against the Defendant Sami 
Lushta6u, Sahit Jashari and Ismet Haxha, by reference to Article 363, Paragraph 
1, Count 1.3 of the CPC.-, the Court dismissed the charges against these De-
fendants for the criminal o5ence of Escape of Persons Deprived of Liberty com-
mitted in co-perpetration[133]. Pursuant to Count IV of the indictment, they were 
charged with the following: in the period from the morning of May 20 to the 
evening of May 22, 2014, acting in co-perpetration and according to the mutually 
accepted plan, while detained on remand by a judge’s order in the case -/P no. 
938/13, they escaped from the hospital rooms where they were receiving medi-
cal treatment and hid in an un6nown location, thus !eeing from the institution 
where they were held on the basis of a lawful court decision ordering their depri-
vation of liberty. #e Appellate Panel dismissed these charges due to the double 
lapse of time, a%er which the statute of limitations for criminal prosecution of the 
Defendants for these criminal o5ences expired;

[131]  Co-Defendnants in the appellate proceedings: Shemsi Hajrizi, Sami Lushtaku, Sahit Jas-
hari, Ismet Haxha, Gëzim Ahmeti, Xhevat Zena, Ylber Blakaj, Mergim Lushtaku, Dardan 
Geci, Bashkim Dervisholli, Arjend Brahimaj, Agim Ukaj, Ismail Dibrani and Nexhip Shatri.   

[132]  Members of the Appellate Panel: Judges Kreshnik Radoniqi and Burim Ademi. 
[133]  Provided for and punishable under Article 405, Paragraph 1, in conjunction with Article 

31 of the CCRK (2012).

!.".
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- the Court partially granted the appeal of the SP.- Prosecutor and amended ex 
o,cio the impugned judgment of the Serious Crimes Department of the Basic 
Court of Prishtinë/Pri&tina (-TZ/P-. No. 685/16 dated May 6, 2020) with regard 
to the sentence imposed in relation to Counts VII and VIII of the indictment, 
and sentenced the Defendants Ylber Bla6aj, Gëzim Ahmeti and Xhevdet Zen for 
the criminal o5ence of Unlawful 0elease of Persons Deprived of Liberty[134], com-
mitted in complicity and continuity, to six (6) months of imprisonment, which 
shall not be executed if the Defendants do not re-o5end within one (1) year;

- the Court dismissed as unfounded the appeal of the SP.- O$ce regarding the 
conviction under Counts IX and X of the appealed judgment, as well as in rela-
tion to the acquittal of the same judgment under Counts III, IV, V, VI, XII and 
XIII. #e appeals "led by the Defence Counsels for the Defendants Ylber Bla6aj, 
Gëzim Ahmeti, Xhevdet Zena and Sami Lushta6u were also rejected. #e con-
victing part of the Basic Court’s impugned judgment under Counts VII, VIII, IX 
and X is upheld.

- with regard to the SP.-’s appeal, the Court partially quashed, ex o$cio, the 
judgment of the Basic Court dated May 6, 2020 in relation to the acquittal under 
Counts I and II relating to the Defendant Emrush #aqi for two criminal o5ences 
of Abusing O)cial Position or Authority[135], and under Count XIV in relation to 
the Defendant Nexhip Shatri for the criminal o5ences of Abusing O)cial Position 
or Authority[136], Falsi%cation of Documents[137], Facilitating the Escape of Persons 
Deprived of Liberty[138], as well as Count XV in relation to the criminal o5ence of 
Abusing O)cial Position or Authority[139] the Defendant Shatri was also charged 
with. In relation to the mentioned counts, the case against the Defendants #aqi 
and Shatri were remitted to the court of "rst instance for re-adjudication.

[134]  Provided for and punishable under 407, in conjunction with Articles 31 and 81 of the CCRK. 
[135]  Provided for and punishable under Article 422, Paragraph 1, items 2.1, 2.2, 2.3 of the 

CCRK. 
[136]  Provided for and punishable under Article 422, Paragraph 1, items 2.1, 2.2, in conjuncti-

on with Article 31 of the CCRK.
[137]  Provided for and punishable under Article 398, Paragraphs1 and 2, in conjunction with 

Article 31 of the CCRK.
[138]  Provided for and punishable under Article 406, Paragraphs 1 and 4, in conjunction with 

Article 31of the CCRK. 
[139]  Provided for and punishable under Article 422, Paragraph 1, items 2.1, 2.2, in conjuncti-

on with Article 31 of the CCRK.
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- the Appellate Panel upheld the remainder of the "rst instance judgment dated 
May 6, 2020.

!e course of criminal proceedings[140]

Criminal proceedings in relation to the escape of the Defendants Sami Lushta6u, 
Ismet Haxha and Sahit Jashari on May 20, 2014 from the premises of the Univer-
sity Clinical Centre (UCC) in Prishtinë/Pri&tina, where they had been held as de-
tainees[141], were initiated immediately a%er this event. #e investigation was soon 
extended to include other persons who, according to the Prosecution, assisted or 
facilitated the Defendants to leave the Clinical Centre to avoid responding to the 
summons in the criminal proceedings against them and other defendants before 
the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica for the criminal o5ence of War Crimes 
against the Civilian Population.

!e indictment
On November 17, 2016[142], the SP.- O$ce (International Prosecutor .omulo Mate-
us) "led an indictment against twenty-four (24) defendants for abusing their o$cial 
position or authority, directly or indirectly, in aiding or abetting the escape of the De-
fendant Lushta6u, Haxha and Jashari from the UCC premises in Prishtinë/Pri&tina. 
#e escape of the three Defendants from the hospital, according to the indictment, 
had a direct impact on the main trial in case -/P 938/13, which was scheduled to 
begin on May 22, 2014 before a Trial Panel of the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica.

!e main trial
#e indictment assessment procedure before the Serious Crimes Department of 
the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina (Presiding Trial Judge Shasivar Hoti) began 

[140]  Since 2017, the HLC Kosovo has regularly monitored the criminal proceedings in this case 
on the SPRK indictment dated November 17, 2016 as it is linked with the criminal case on 
War Crimes against the Civilian Population before the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica.

[141]  #e Defendants were in detention on remand according to the ruling of the Presiding 
Trial Judge in (e Prosecutor v. Sabit Geci et al. case (also known as Drenica 1, K/P. 938/13), 
wherein, during 2014 and 2015, the main trial on war crimes charges was conducted against 
several persons before the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica. Details of the criminal 
proceedings in this case can be found on the o$cial HLCK website: https://www.hlc-kosovo.
org/category/publications/.

[142]  #e allegations set forth the indictment, as well as the description of the criminal o5en-
ces against the twenty-four (24) Defendants, were presented in detail in the report on the 
trials monitored during 2017: ’War Crimes Trials – What Comes Next’. #e report is also 
available on the HLCK o$cial website.
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with the initial hearing held on September 25, 2017 and ended with the Judge’s rul-
ing dated April 5, 2019 wherein the Defendants’ requests to dismiss the indictment 
and the objections to the evidence in support of the indictment were rejected as un-
founded. #is ruling was a$rmed by the Appellate Panel[143] of the Serious Crimes 
Department of the Court of Appeals in their ruling issued on June 12, 2018 upon 
the appeals "led by the seventeen Defendants[144].

#e opening of the main trial on the assessed indictment began before the Trial 
Panel[145] as late as on August 28, 2019, when the indictment was read. #e session 
continued with the parties’ opening statements.

During the main trial held in 2019, the Trial Panel was in session for eight (8) days, 
when thirteen (13) witnesses proposed in the indictment were heard. During the 
trial, the Trial Panel severed the proceedings against individual Defendants for 
failing to respond to court summons. In the continuation of the trial, when these 
Defendants did appear in court, the proceedings against these Defendants were 
joined with the proceedings against the remaining Defendants. Some of the De-
fendants did not attend all sessions of the Panel and the presentation of evidence 
performed at the sessions in their absence.

!e proceedings against the Defendant Merveta Hasani-Lushta-u 
In the part of the main trial that too6 place in 2019, in the ruling of the Trial 
Panel dated December 2, 2019, the proceedings against the Defendant Merveta 
Hasani-Lushta6u were severed. She entered a guilty plea for the criminal o5ence 
of Facilitating the Escape of Persons Deprived of Liberty[146]. #e parties to the pro-
ceedings reached a guilty plea agreement in accordance with the legal provisions, 
which was also accepted by the Trial Panel.

[143]  Members of the Appellate Panel, Judge Mejreme Memaj (Presiding Trial Judge), Judges 
Afrim Shala and Fillim Skoro (Panel members).

[144]  Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sami Lushtaku, Sabit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lush-
taku, Bashkim Dervisholli, Valon Behramaj, Argjent Behramaj, Gëzim Ahmeti, Xhevdet 
Zena, Ismail Dibrani, Sami Gjoka, Nexhib Shatri, Rrustem Rukolli, Skender Tahiri and She-
remet Jashari. 

[145]  Presiding Trial Judge Shasivar Hoti; Panel members: Judges Beqir Kalludra and Lut" 
Shala. 

[146]  Provided for and punishable under Article 406, Paragraph 1 of the CCRK.
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!e judgment on the guilty plea agreement
On December 4, 2019, at a separate session only in relation to the Defendant Mer-
vete Hasani-Lushta6u, the Trial Panel announced the judgment wherein she was 
found guilty of the criminal o5ence of Facilitating the Escape of Persons Deprived 
of Liberty. According to the judgment, on September 22, 2015, at around 12:30 
p.m., she drove away in a silver Mercedes-Benz the Defendant Sami Lushta6u 
from the UCC compound, where he was being treated at the time while he was 
in detention on remand. Her intention was to help him escape from the supervi-
sion of the correctional facility o$cers, contrary to the ruling of the Basic Court 
of Mitrovicë/Mitrovica dated May 27, 2015, whereby Lushta6u was ordered into 
detention on remand.
 
#e Court sentenced the Defendant to a term of six (6) months of imprisonment, 
which, according to the guilty plea agreement, was replaced by a "ne of three 
thousand "ve hundred (3,500) Euros. #e Defendant was warned by the Court 
that in case of failure to pay the "ne, it will be replaced by imprisonment (20 euros 
per one day of imprisonment).

#e main trial was opened on January 8, 2020, with the presentation of evidence, 
i.e. the examination of Prosecution witnesses. Until the end of the main trial and 
the announcement of the judgment, the Trial Panel was sitting for nine (9) days, 
when "ve (5) Prosecution witnesses were heard, material evidence adduced and 
the testimonies of individual witnesses whose direct hearing at the session was 
di$cult to organise were read. #e Defence did not exercise their legal right to 
propose witnesses. Some Defendants testi"ed before the Panel, while others exer-
cised their legal right to remain silent. At the end of the trial, the parties presented 
their closing statements.

#e last two (2) sessions of the Trial Panel were held without the presence of 
the public. #e Trial Panel announced the judgment without the presence of the 
public, in line with the -osovo Judicial Council’s decision dated March 12, 2020 
to temporarily restrict all judicial activities involving the public in court proceed-
ings due to the Covid-19 pandemic.

In the part of the main trial held in early 2020, more precisely on January 20, 2020, 
the Trial Panel rendered a decision to sever the proceedings against the Defendants 
who were charged under Counts XVI, XVII and XVIII of the indictment dated No-
vember 17, 2016. #e proceedings were severed in relation to the Defendant Sami 
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Lushta6u, .rustem .u6olli, .exhep Xhota and Fatmir Mja6u (they were charged 
with the criminal o5ence of Obstruction of Evidence or O)cial Proceedings under 
Article 394, Paragraph 1, item 1.7, and Paragraph 5, in conjunction with Article 
31 of the CC.-, as well as under Article 395, in conjunction with Article 31 of 
the CC.-); in relation to the Defendant Sami Lushta6u, Ismet Haxha, S6ender 
Tahiri, Sheremet Jashari and Bajram Dibrani (for the criminal o5ences of Obstruc-
tion of Evidence or O)cial Proceedings and Intimidation during Criminal Proceed-
ings under Article 395 of the CC.-); as well as in relation to the Defendant Sami 
Lushta6u, Ismet Haxha, .rustem .u6olli, .exhep Xhota, Fatmir Mja6u, S6ender 
Tahiri, Sheremet Jashari and Bajram Dibrani (for the criminal o5ence of Participa-
tion in or Organisation of an Organised Criminal Group (Article 283, Paragraphs 1 
and 2, in in conjunction with Article 31 of the CC.-).
 
#e afore-mentioned charges were not lin6ed to the charges against the remain-
ing Defendants in the indictment, which were pertaining to the escape of the 
Defendant Lushta6u, Jashari and Haxha from the UCC premises in Prishtinë/
Pri&tina on May 20, 2014, or to providing assistance to these Defendants in the 
commission or a%er the commission of criminal o5ences.

!e #rst instance judgment
On April 14, 2020, the Trial Panel announced the judgment[147] "nding the De-
fendant Sami Lushta6u guilty of the criminal o5ence of Escape of Persons De-
prived of Liberty on two occasions. For these o5ences, the Court imposed a "ne 
of twelve thousand (12,000) Euros the Defendant was to pay "%een (15) days a%er 
the judgment became "nal.

Lushta6u committed the aforementioned criminal o5ences on August 21, 2015 
(from 10:12 to 19:05), as well as on September 22, 2015 (from 12:30 to 15:30), 
during which periods he stayed outside the premises of the Dubrava Detention 
Centre, where he was being held in detention on remand according to the judg-
ment of the Basic Court od Mitrovicë/Mitrovica dated May 27, 2015 (Drenica 
case, -. no. 938/13, "rst instance non-"nal judgment). For these stays outside the 
Detention Centre, he did not have a permit from the competent court, nor was he 
under the supervision of a correctional o$cer.

[147]  #e judgment was announced without the presence of the public through electronic me-
dia by means of a statement issued by the Serious Crimes Department of the Basic Court 
of Prishtinë/Pri&tina.
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In the judgment, the Defendants Ylber Bla6aj, Gëzim Ahmeti and Xhevdet Zena 
were found guilty of committing the criminal o5ence of Unlawful 0elease of Per-
sons deprived of Liberty on two occasions. Acting in complicity and in the ca-
pacity of o$cials (the Dubrava Detention Centre o$cers), as well as contrary to 
the decision of the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica (ordering the Defendant 
Lushta6u into detention on remand until the judgment dated May 27, 2015 be-
came "nal), they committed the criminal o5ences by allowing the Defendant to 
stay at large unlawfully. #e Court "ned Bla6aj, Ahmeti and Zena with one thou-
sand (1,000) Euros, respectively, which they were obliged to pay within "%een 
(15) days a%er the judgment became "nal.

In the judgment announced on April 14, 2020, the following persons were ac-
quitted:
- the Defendant Emrush #aqi was acquitted of the criminal o5ence of Abusing 
O)cial Position or Authority under Article 422, Paragraph 2, items 2.1, 2.2, 2.3 of 
the CC.-;

- the Defendant Shemsi Hajrizi was acquitted of the criminal o5ence of Abusing 
O)cial Position or Authority under Article 422, Paragraph 2, items 2.1, 2.2 of the 
CC.-;

- the Defendants Sami Lushta6u, Sahit Jashari and Ismet Haxha were acquitted 
of the criminal o5ence of Escape of Persons deprived of Liberty under Article 405, 
Paragraph 1, in conjunction with Article 31 of the CC.-;

- the Defendants Mergim Lushta6u and Dardan Geci was acquitted of the crim-
inal o5ence of Facilitating the Escape of Persons deprived of Liberty under Article 
406, Paragraphs 1 and 4, in conjunction with Article 31 of the CC.-; 

- the Defendants Bash6im Dervisholli and Argjent Behramaj were acquitted of 
the criminal o5ence of Providing Assistance to Perpetrators a*er the Commission 
of Criminal O1ences under Article 388, Paragraph 1, item 2.5, Paragraph 3, in con-
junction with Article 31 and the criminal o5ence of Unlawful 0elease of persons 
Deprived of Liberty in conjunction with Articles 407 and 31 of the CC.-; and

- the Defendants Agim U6aj, Ismail Dibrani and Nebih Shatri, respectively, for 
the criminal o5ence of Abusing O)cial Position or Authority under Article 422, 
Paragraph 2, items 2.1 and 2.2 of the CC.-;
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!e judgment of rejections
In relation to the Defendant Sami Gjo6a, who passed away on March 31, 2020, 
the Court issued a judgment of rejection. #e indictment charged him with hav-
ing committed the criminal o5ence of Abusing O)cial Position or Authority un-
der Article 422, Paragraph 2, items 2.1 and 2.2 of the CC.-.

According to the judgment, during the main trial, at the session held on September 
24, 2019, the Trial Panel issued a ruling on severance of proceedings against the 
Defendant Valon Behramaj who was charged with the criminal o5ence of Providing 
Assistance to Perpetrators a*er the Commission of Criminal O1ences under Article 
388, Paragraph 1, item 2.5, Paragraph 3, in conjunction with Article 31 CC.- and 
the criminal o5ence of Unlawful 0elease of Persons Deprived of Liberty under Arti-
cle 407, in conjunction with Article 31 of the CC.-. At the following session, the 
Court issued a ruling on joinder of proceedings against this Defendant with the 
proceedings against the remaining Defendants. #e Defendant Behramaj did not 
attend the sessions of the Trial Panel from early 2020 until the end of the main trial, 
which was the reason for the re-severance of proceedings against him. According to 
the judgment, he was in Germany at the beginning of the year and could not return 
due to the closure of borders caused by the Covid-19 pandemic.

In the judgment, the court of "rst instance presented the assessments of the par-
ties’ closing statements and the testimonies of the witnesses heard during the tri-
al, as well as the material evidence.

With regard to the conviction of the Defendants Ylber Bla6aj, Gëzim Ahmeti and 
Xhevdet Zen (Correctional Service o$cers in charge of escorting the Defendant 
Lushta6u from the Detention Centre, where he was detained on remand, to the 
UCC in Prishtinë/Pri&tina on August 21 and September 22, 2015), on the basis 
of the evidence presented during the trial, and particularly on the basis of the 
testimony of the witnesses who, in the capacity of o$cial persons, were involved 
in monitoring the movements of the Accused Lushta6u, it was found that the 
actions of the Defendants Bla6aj, Ahmeti and Zena contained elements of the 
charged criminal o5ence (0elease of Person deprived of Liberty), because, on those 
dates, they le% the person deprived of liberty unattended, and thus acted contrary 
to the decision of the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica dated May 27, 2015, 
according to which this person was sentenced to twelve (12) years of imprison-
ment. According to the Court’s "ndings, the Defendants’ actions contained all the 
elements of the charged criminal o5ence.
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On the basis of the presented evidence, the Court established that the Defendant 
Lushta6u committed the continuous criminal o5ence of Escape of Persons De-
prived of Liberty on two counts - on August 21 and September 22, 2015. #e ac-
tions of the Defendant Lushta6u were established on the basis of the statement of 
the witness who, in his capacity as an o$cial person, was engaged in monitoring 
the Defendant’s movement on the mentioned dates. He con"rmed how Lushta6u 
was released from supervision by a guard of the Correctional Service. #e Defen-
dant’s actions were con"rmed by the material evidence obtained through covert 
measures - wiretapping of telephone conversations.

In the judgment, the Court presented the evidence and the reasons on the basis 
of which it acquitted the Defendant Emrush #aqi and Shemsi Hajrizi. Accord-
ing to the Court’s "ndings, on the basis of the evidence administered during the 
main trial, and particularly of the testimony of individual witnesses, there was no 
evidence that the actions of these Defendants contained elements of the charged 
criminal o5ences, i.e. that they had abused their o$cial position.

#e judgment also did not establish that the actions of the Defendant Sami 
Lushta6u, Sahit Jashari and Ismet Haxha contained elements of the criminal of-
fence of Escape of Persons Deprived of Liberty. According to the Court’s "ndings, 
no evidence established that these Defendants had le% the UCC premises, but 
that they had le% the hospital rooms where they had been staying and had bar-
ricaded themselves in one of the UCC premises due to the Court’s decision to 
transfer them from the hospital detention centre to the Detention Centre in the 
northern part of Mitrovicë/Mitrovica.

On the basis of the adduced evidence, the Court did not establish that the actions 
of the Defendants Mergim Lushta6 and Dardan Geci contained elements of the 
criminal o5ence of Facilitating the Escape of Persons deprived of Liberty in com-
plicity. On the critical day, they protested with their family members against the 
Mitrovicë/Mitrovica Court’s decision to transfer the Defendants to the Mitrovicë/
Mitrovica Detention Centre, justifying the protest by the detainees’ security at the 
Detention Centre.

According to the Court’s "ndings, a%er analysing the evidence presented during the 
trial, the actions of the Defendants Bash6im Dervisholli and Argjent Behramaj did 
not contain elements of the charged criminal o5ence. On the critical day, they were 
engaged in securing the Defendants while they were staying in the UCC. A%er the 
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Defendants Lushta6u, Jashari and Haxha had le% the hospital rooms, they immedi-
ately informed their superiors.

#e Court did not "nd elements of the criminal o5ence in the actions of the De-
fendants Agim U6aj and Ismail Dibrani - Correctional Service O$cers. On the 
critical days, the Defendant Lushta6u was leaving the Detention Centre escorted 
by the guards and in compliance with legal procedures.

According to the Court’s "ndings, the Defendant Nexhip Shatri, a doctor at the Du-
brava Detention Centre, provided medical service to the Defendant Lushta6u and 
referred him to the UCC in Prishtinë/Pri&tina, because the necessary examinations 
could not be performed at the Detention Centre or at the Peja/Pe' Hospital.

When sentencing the Defendant Bla6aj, Ahmeti and Zena, the Court had in mind 
the following mitigating circumstances: their good behaviour and the fact that 
they returned to wor6. #e Court did not "nd any other objections to their per-
formance of wor6 related tas6s. On the basis of the above, as well as of their eco-
nomic situation, the Court found that the sentences imposed would achieve the 
purpose of the punishment.

#e Court "ned the Defendant Lushta6u with twelve thousand (12,000) euros for 
committing the continuous criminal o5ence of Escape of Persons Deprived of Liberty. 
#e stated "ne was imposed on him by applying the provisions for mitigating the 
"ne, and having in mind the health condition of the Defendant, as well as his "nan-
cial condition, "nding that it would achieve the purpose of the imposed punishment.

!e appellate proceedings
#e "rst instance judgment dated May 7, 2020 was appealed by all parties to the 
proceedings.

On May 15, 2020, the SP.- O$ce impugned the "rst instance judgment due to 
an erroneous and incomplete establishment of the factual situation, as well as due 
to the imposed criminal sanctions.

According to the Prosecution’s appeal, the Court acted correctly in "nding the 
Defendant Sami Lushta6u, Ylber Bla6aj, Gëzim Ahmeti and Xhevdet Zena guilty, 
but it did not assess the aggravating circumstances or give credence to the evi-
dence presented during the trial.
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According to the allegations set in the appeal, it was not disputed that the Defen-
dants had committed the charged criminal o5ences with direct intent, with the 
degree of their criminal liability and with undeniable participation in the commis-
sion of the criminal o5ence. According to the Prosecution’s "ndings, the criminal 
o5ences the Defendants Bla6aj, Ahmeti and Zena were charged with carried a sen-
tence of six (6) months to "ve (5) years of imprisonment, while, certain forms of 
this criminal o5ence carried a sentence of up to eight (8) years of imprisonment. 
#e imposed sentences will not achieve the purpose of punishment provided by the 
CC.-. #e sentences imposed were not adequate to the Defendants’ criminal re-
sponsibility. #e sentences would not ful"l the purpose of the punishment in order 
to prevent other persons from committing such acts, but also the perpetrators in 
this case from re-o5ending in the future, especially having in mind their contribu-
tion to the commission of the criminal o5ence they were found guilty of, which was 
established by covert measures of wiretapping and by witness statements.

According to the Prosecution, the Court had erroneously established the factual 
situation in relation to the Defendants who had been acquitted: Emrush #aqi, 
Shemsi Hajrizi, Sahit Jashari, Ismet Haxha, Mergim Lushta6u, Dardan Geci, Bash-
6im Dervisholli, Argjent Behramaj, Agim U6aj, Ismajl Dibrani and Nexhip Shatri. 
#e evidence administered during the main trial clearly established that the Defen-
dants, with their unlawful actions, 6nowingly and intentionally had committed the 
charged criminal o5ences for which the court should have found them guilty and 
sentenced them to an e5ective term of imprisonment as provided by the law.

In their appeal, the Prosecution moved the Court of Appeals to grant the Pros-
ecution’s appeal, amend the impugned judgment with regard to the criminal 
sanctions against the Defendants Sami Lushta6, Ylber Bla6aj, Gëzim Ahmeti and 
Xhevdet Zena - and to impose them stricter sentences. It was also proposed that 
Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sahit Jashar, Ismet Haxha, Mergima Lushta6u, 
Dardan Geci, Bash6im Dervisholli, Argjent Behramaj, Agim U6aj, Ismajl Dibrani 
and Nexhip Shatri be found guilty and punished by the law.

In his appeal dated May 25, 2020, the Defence Counsel for the Defendant Gëzim 
Ahmeti, Prishtinë/Pri&tina attorney Asdren Hoxha, challenged the judgment of 
the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina dated May 7, 2020 due to substantial vi-
olations of the provisions of criminal procedure, an erroneous and incomplete 
establishment of the factual conditions, violations of the criminal law, as well as 
the decision on the punishment. He moved the Court of Appeals to grant the 
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Defendant’s appeal as well-founded, quash the "rst instance judgment and acquit 
the Defendant, or possibly remit the case for retrial. According to the allegations 
set forth in the appeal, the judgment was contradictory, did not contain even the 
slightest reasoning regarding the evidence and facts on the basis of which the 
judgment was rendered. According to the judgment, it could not be understood 
what unlawful actions his client had been found guilty of.

In her appeal dated May 25, 2020, the Defence Counsel for the Defendant Xhe-
vdet Zena, Prishtinë/Pri&tina attorney Drita Hoxha, challenged the "rst instance 
judgment dated May 7, 2020 due to substantial violations of the provisions of 
criminal procedure, an erroneous and incomplete establishment of the factual sit-
uation, violations of the criminal law, as well as the decision on the punishment. 
She moved the Court of Appeals to grant the Defendant’s appeal as grounded, 
quash the "rst instance judgment and acquit the Defendant Zena or possibly re-
mit the case for retrial. According to the allegations, the judgment was based on 
inadmissible evidence, which the Defence did not have the opportunity to object 
to or challenge at any stage of the criminal proceedings.

#e Defence Counsel for the Defendant Ylber Bla6aj, Prishtinë/Pri&tina attorney 
.agip Zeneli, appealed the "rst instance judgment on May 11, 2020 due to substan-
tial violations of the provisions of criminal procedure, violations of the criminal 
law and an erroneous and incomplete establishment of the factual situation. In his 
appeal, he moved the court of second instance to annul the "rst instance judgment 
and remit the case to the court of "rst instance for retrial or to amend the judg-
ment and acquit the Defendant Bla6aj of the criminal o5ence speci"ed in the SP.- 
indictment dated November 17, 2016. #e evidence on which the judgment was 
based had not been obtained in the manner prescribed by the law. In performing 
their duties, the Defendants followed the procedure as prescribed by the law.

#e Defence Counsel for the Defendant Sami Lushta6u, Prishtinë/Pri&tina attor-
ney Artan Qer6ini, challenged the judgment due to substantial violations of the 
provisions of the criminal law. He moved the Court of Appeals to grant the appeal 
of the Defendant Lushta6u, to acquit him or mitigate his "ne. #e judgment was 
based on the evidence the Defence did not have the opportunity to object to. 
His client was found guilty on the basis of one piece of evidence the Defendant 
and his Defence did not have the opportunity to challenge. Covert measures, i.e. 
wiretapping, were not allowed in investigations for criminal o5ences that carried 
a minimum sentence of "ve (5) years of imprisonment.
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In his response to the Prosecutor’s appeal dated June 8, 2020, the Defence Coun-
sel for the Defendant Ismet Haxha, attorney Mahmut Halimi from Mitrovicë/Mi-
trovica, moved the Court of Appeals to dismiss the SP.-’s appeal as unfounded 
and uphold the impugned judgment. #e Prosecution’s appeal did not contain 
the evidence that could con"rm the responsibility of his client, as well as of other 
Defendants.

!e motion of the Appellate Prosecutor’s O,ce
In a submission dated June 4, 2020, the Appellate Prosecutor’s O$ce moved the 
Court of Appeals to grant the SP.-’s appeal "led against the judgment of the 
Serious Crimes Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina dated May 7, 
2020, to amend the said "rst instance judgment and to impose stricter sentenc-
es of imprisonment against the Defendants Sami Lushta6u, Ylber Bla6aj, Gëzim 
Ahmeti and Xhevdet Zena. #e Prosecution also proposed to the Court that the 
Defendants Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sahit Jashari, Ismet Haxha, Mergi-
ma Lushta6u, Dardan Geci, Bash6im Dervisholli, Argjent Behramaj, Agim U6aj, 
Ismajl Dibrani and Nexhipa Shatri be found guilty. In the end, it was requested 
that the appeals "led by the Defence Counsels Artan Qer6ini, .agip Zeneli, Drita 
Hoxha and Asdren Hoxha, be rejected as unfounded.

!e proceedings before the Court of Appeals
Acting upon the appeals of the parties to the proceedings, the Court of Appeals held 
a session of the Appellate Panel attended by the Appellate Prosecutor Xhevdet Bis-
limi, the Defendant Ylber Bla6aj and his Defence Counsel .agip Zeneli, the Defen-
dant Gëzim Ahmeti and his Defense Counsel Gani Hoxha, the Defendant Xhevdet 
Zena and his Defence Counsel Drita Hoxha, the Defendant Sami Lushta6u and his 
Defence Counsel Artan Qer6ini, the Defendant Emrush #aqi, Shemsi Hajrizi, Sa-
hit Jashari and his Defence Counsel Tahir .recaj, the Defendant Ismet Haxha and 
his Defence Counsel Agim Lushta, the Defendant Argjent Brahimaj and his Defence 
Counsel Xhavit -rasniqi, as well as the Defendant Agim U6aj. #e remaining Defen-
dants, although duly summoned, did not attend the session of the Appellate Panel.

When deciding, the Court of Appeals considered in detail the impugned judg-
ment, the allegations stated in the appeal, responses to the appeal, as well as the 
case "le. Having assessed all of the above, the Court found that the SP.-’s appeal 
was partially founded, that the Defence Counsels’ appeals were unfounded, and 
it found ex o$cio that the appealed judgment should be partially amended, but 
also partially annulled.
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!e Court of Appeals’ judgment
#e Court of Appeals found that the "rst instance judgment did not contain sub-
stantial violations of the provisions of criminal procedure that would a5ect its 
revocation in relation to Counts VII, VIII, IX and X with regard to the conviction, 
as well as to Counts III, IV, V , VI, XII and XIII in relation to the acquittal. With 
regard to the mentioned counts of the indictment, the judgment was clear and 
did not contain contradictions between the reasoning and the enacting clause of 
the indictment. #e judgment was rendered in accordance with Article 370 of the 
CPC.-. #e reasoning of the judgment was not in con!ict with the case "le and 
the evidence presented before the Court.

In relation to the acquittal under Counts I, II, XIV and XV, the Court of Appeals 
found substantial violations of the provisions of criminal procedure which caused 
that part of the judgment be annulled. #e impugned judgment did not contain 
any reasoning in relation to the stated counts of the indictment - it did not state 
clearly and completely which facts had been established and which had not.

In the part of the judgment relating to the Defendant Ylber Bla6aj, Gëzim Ahmeti 
and Xhevdet Zena (Counts VII and VIII of the indictment for the continuous 
criminal o5ence of 0elease of Persons Deprived of Liberty), the Court of Appeals 
found that the court of "rst instance had su$ciently clari"ed the evidence on 
which it had rendered its decision. #e Court had correctly assessed the testimo-
ny of the witnessees – EULEX Mission police o$cers – as well as the material ev-
idence obtained through the wiretapping of telephone conversations which cor-
roborated the testimonies of these and other witnesses. EULEX police monitored 
the movement of the Defendant Sami Lushta6u, accompanied by guards, in his 
transport from the Dubrava Detention Centre to the UCC in Prishtinë/Pri&tina 
on critical days. #e court of "rst instance had correctly assessed that their ac-
tions had contained elements of the charged criminal o5ence.

With regard to the sentences imposed on the Defendants Bla6aj, Ahmeti and 
Zena ["nes in the amount of one thousand (1,000) Euros], the Court of Appeals 
"nds that the court of "rst instance erred in applying the provisions of the Crim-
inal Code regarding sentencing, bearing in mind that the minimum sentence for 
the o5ence the Defendants were found guilty of was six (6) months, and the max-
imum sentence "ve (5) years. According to Article 76, Paragraph 1, item 1.7 of the 
CC.-, in the case of mitigation of punishment, a "ne may be imposed only in the 
case when there was no minimum sentence of imprisonment. According to the 
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"ndings of the Court of Appeals, a "ne was not allowed in this particular case. For 
these reasons, according to the "ndings of the Court of Appeals, the allegations 
set forth by of the Defendants and their Defence Counsels were unfounded.

When considering the allegations set forth by the Defence for the Defendant 
Lushta6u, as well as the case "le related to the charges against him, the Court of 
Appeals found that the Defendant Lushta6u had not been found guilty on the 
basis of only one piece of evidence - the statement of witness .aati6ainen which 
had been read. #e statement of this witness had been related to a lot of materi-
al evidence, police reports and the results of wiretapping. Witness .aati6ainen 
had not been heard during the main trial because his hearing had been di$cult 
to carry out. #e Defence’s claim that wiretapping measures were not allowed 
in investigations into the criminal o5ences punishable by up to "ve (5) years of 
imprisonment were also unfounded. In this particular case, the investigation had 
been conducted for several criminal o5enses, including the criminal o5ence of 
Participation in Organisation of a Criminal Group that carried a minimum sen-
tence of ten (10) years of imprisonment.

With regard to the "ne imposed on the Defendant Lushta6u, the Court of Appeals 
found that the criminal o5ence he was charged with (Escape of Persons deprived 
of Liberty) was punishable by a maximum of three (3) years of imprisonment, 
and that a "ne could be imposed for that o5ence by mitigation of the maximum 
sentence. #ere was no minimum sentence for this criminal o5ence. #e Court 
of Appeals found that in this case, the imposed "ne of twelve (12) thousand Euros 
would achieve the purpose of the punishment. According to the "ndings of the 
Court that adjudicated on the appeal, the SP.-’s allegations and the proposal to 
impose a sentence of e5ective imprisonment were unfounded.

With regard to the acquittals of the Defendants Sami Lushta6u, Sahit Jashari 
and Ismet Haxha (Count IV of the indictment), the Court of Appeals found that 
criminal prosecution had become absolutely time-barred in the present case. #e 
criminal o5ence the Defendants were charged with was committed in the period 
from May 20 to 22, 2014. #e Criminal Code for the criminal o5ence of Escape 
from Persons Deprived of Liberty provides for a term of imprisonment not exceed-
ing three (3) years. According to Article 107 of the CC.-, criminal prosecution 
shall be prohibited in every case when twice the period of statutory limitation has 
elapsed. #e statute of limitations in this particular case expired on May 22, 2020.
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#e court of second instance court analysed and a$rmed the acquittals in relation 
to the Defendants Shemsi Hajrizi (Count III of the indictment), Mergim Lushta6u, 
Dardan Geci (Count V of the indictment), Bash6im Dervisholli, Argjent Behramaj 
(Count VI of the indictment), Agim U6aj (Count XI) and Ismail Dibrani (Count 
XIII of the indictment). #e Court accepted the reasons for which the court of "rst 
instance acquitted them. #e court of second instance assessed the SP.-’s allegations 
whereby the Prosecution challenged the acquittal of these Defendants in the "rst in-
stance judgment as too general. #e Prosecution "led the appeal claiming that the 
court of "rst instance wrongly acquitted the Defendants, although the evidence had 
been presented during the "rst instance proceedings con"rming that the Defendants 
had committed the charged criminal o5ences. In the appeal, the Prosecution did not 
provide concrete evidence to con"rm their allegations that the actions of these De-
fendants contained elements of criminal o5ences charged in the indictment. #ere-
fore, the Court assessed the Prosecution’s allegations in the appeal as unfounded.

.egarding the quashing of the judgment in relation to the Defendant Emrush 
#aqi (Counts I and II of the indictment), the court of second instance found that 
the court of "rst instance had not described the factual situation in the manner 
as prescribed by the law. #e "rst instance judgment had not analysed the Defen-
dant’s actions described in the indictment. #e court of "rst instance had found 
that the Defendant’s actions did not establish the intent to commit the charged 
criminal o5ences, without assessing the presented evidence and adequate reasons 
to con"rm which facts the Court considered proven and which not. For the stated 
reasons, the Court of Appeals could not determine the correct factual situation, 
i.e. it could not modify the judgment.

In connection with the charges against Nexhip Shatri (Counts XIV and XV of the 
indictment) that he had provided a false account of the health condition of the 
detainees in order for them to have a privileged status, thereby abusing his o$cial 
position and authority, and that, by falsifying documents, he had facilitated the 
escape of the persons deprived of liberty, the Court of Appeals found that the 
court of "rst instance court had not stated the circumstances or reasons why it 
had acquitted this Defendant. #e Court of Appeals was not able to amend the 
"rst instance judgment in the part relating to the Defendant Shatri based on the 
evidence presented during the trial.

In relation to the aforementioned four (4) counts of the indictment charging the 
Defendants #aqi and Shatri, the Court of Appeals remitted the case for retrial. 
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In relation to the annulled part of the judgment, the court of "rst instance court 
should, during the retrial, eliminate all errors, present all evidence related to the 
mentioned four counts of the indictment, assess them in accordance with Article 
370, Paragraphs 6 and 7 of the CC.-, and based on the results of the assessment, 
draw legal and fair conclusions based on the presented evidence.

Findings of the HLC*
1. #e HLC- regularly monitored the "rst instance criminal proceedings in (e 
Prosecutor v. Emrush (aqi et al. case which too6 place before the Trial Panel pre-
sided over by the now-deceased Judge Shasivar Hoti. In the reporting period, the 
trial was opened on the SP.- indictment dated November 17, 2016, and ended 
with the announcement of the judgment on April 14, 2020. #e main trial in this 
case was mar6ed by violations of criminal procedure at all stages[148]. 

#e indictment assessment procedure was opened contrary to the legal provisions 
which stipulate that the initial hearing be opened within a month from the submis-
sion of the indictment to the Court. #e indictment was submitted to the Court on 
November 17, 2016, and the indictment assessment procedure began on September 
25, 2017. #us, the Court bro6e the legal deadline by more than ten (10) months.

#e indictment assessment procedure itself lasted longer than six (6) months, while 
the main trial was opened more than a year a%er the decision of the Court of Ap-
peals to a$rm the decision to reject the request to dismiss the indictment and the 
objections to the evidence.

It is an indisputable fact that the indictment was "led against a high number of 
Defendants (24), as well as that it was a very complex case wherein it was di$cult 
to ensure regular presence of the parties to the proceedings. However, this can-
not serve as a justi"cation for the Court not to ta6e all legally prescribed actions 
and measures to ensure the presence of the parties to the proceedings before the 
court, in order to successfully and purposefully conduct the main trial.

2. During the main trial, there were other violations of criminal procedure, which 
con"rmed the HLC-’s assessment that the Trial Panel was not up to the tas6, al-
though it was a panel composed of very experienced judges.

[148]  #e Trial Panel’s errors in organising the main trial were elaborated in detail by the 
HLCK in previous annual reports, which can be found on the HLCK o$cial website: www.
hlc-kosovo.org.
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For example, the proceedings against individual Defendants (in cases of their 
failure to appear in court) were severed from the proceedings against other De-
fendants in accordance with the decisions of the Trial Panel, and then, at the 
following sessions, when they would appear in court, the proceedings against 
these Defendants were re-joined with the ongoing proceedings. #is led to the 
fact that some of the Defendants did not attend certain parts of the main trial, i.e. 
procedural actions or the presentation of certain evidence that too6 place in their 
absence. #e Defence did not react to these and other errors of the Trial Panel 
during the trial - intentionally or not, that is di$cult to assess, but these errors 
can serve as a basis for a possible appeal against the judgment before the court of 
second instance.

3. During the reporting year, the main trial against the Defendants in relation to 
whom the Court issued a ruling on severance of the proceedings under Counts 
XVI, XVII and XVIII of the indictment dated November 17, 2016 was not opened. 
#is severance of the proceedings concerned the Defendants Sami Lushta6u, Ismet 
Haxha, .rustem .u6olli, .exhep Xhota, Fatmir Mja6u, S6ender Tahiri, Sheremet 
Jashari and Bajram Dibrani. In the indictments, they were charged with the criminal 
o5ence of Obstruction of Evidence or O)cial Proceedings, Obstruction of Evidence or 
O)cial Proceedings and Intimidation during Criminal Proceedings, as well as Partic-
ipation in or Organisation of an Organised Criminal Group[149]. As the Court, so far, 
has not acted promptly, the HLC- does not rule out the possibility that criminal 
prosecution will become time-barred in this case as well (the indictment was "led 
on November 17, 2016), although the criminal charges against the Defendants car-
ry longer terms of imprisonment.
 
4. According to the observations, as well as a%er the analysis of the judgment 
of the Court of Appeals, the HLC- "nds that the proceedings before the Spe-
cial Panel of this Court were conducted in accordance with legal provisions. #e 
Trial Panel reasoned its decision in detail and with arguments, referring to legal 
provisions. Moreover, the Panel presented the reasons why certain Prosecution’s 
allegations were not granted (they were not clear, concrete, or supported by ev-
idence and arguments), as well as the allegations stated by the Defendants and 
their Defence Counsels.

[149]  According to the indictment, obstruction and intimidation relate to the case known as Dre-
nica wherein the "rst instance proceedings before the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica took 
place during 2014 and 2015. One part of this case is still pending.
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#e only objection that may be raised against the Court of Appeals relates to the 
length and type of the sanction imposed on the Defendants Ylber Bla6aj, Gëzim 
Ahmeti and Xhevdet Zena [a six (6) month term of imprisonment, which will not 
be executed if the Defendants do not re-o5end within one (1) year]. #e Defen-
dants were found guilty of the continuous criminal o5ence of Unlawful 0elease of 
Persons Deprived of Liberty, on two counts, for which the CC.- provides for an 
imprisonment sentence of six (6) months to "ve (5) years.

According to the "ndings of the HLC-, the sentence imposed on the three De-
fendants in the stated duration and conditions is inadequate to the gravity of the 
criminal o5ence. It cannot achieve the preventive purpose of judicial punishment 
(so that the punished perpetrators do not re-o5end in the future). #e judgment 
will hardly have a preventive e5ect on other potential perpetrators wor6ing as 
correctional centre guards.

2.2.2. The Case: The Prosecutor v. Ivan Todosijevi#

On December 5, 2019, the Trial Panel of the Special Department of the Basic Court 
of Prishtinë/Pri&tina (presided over by Judge Musa -onxheli[150]), in (e Prosecutor 
v. Ivan Todosijevi! case, announced the judgment wherein the Defendant Todosije-
vi' was found guilty of the criminal o5ence of Inciting National, 0acial, 0eligious 
Hatred, Discord and Intolerance[151], and was sentenced to two (2) years of impris-
onment.

#e judgment was announced following the main trial in accordance with the 
SP.- indictment dated June 28, 2019 (-TS/PPS. No. 26/2019). 

[150]  Members of the Trial Panel: Special Department Judges Valbona Musliu Selimaj and 
Valon Kurtaj.

[151]  According to the indictment, provided for and punishable under Article 147, Paragraph 
2 as read with Paragraph 1 of the Criminal Code of the Republic of Kosovo (CCRK) No. 
04/L-082 that entered into force on January 1, 2013.
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!e course of criminal proceedings[152]

Criminal proceedings against the Defendant Todosijevi'[153], former Minister of 
Local Self-Government in the Government of -osovo, were initiated by the rul-
ing to open an investigation by the SP.- O$ce dated May 23, 2019 for the crim-
inal o5ence of Inciting National, 0acial, 0eligious Hatred, Discord and Intolerance.

#e investigation was launched following the investigative actions carried out by 
the -osovo Police Directorate for Investigation of Serious Crimes (-P DICS) in 
relation to the speech given by the Defendant Todosijevi' at the gathering of cit-
izens in Zveçan/Zve+an on March 24, 2019, while commemorating the twentieth 
anniversary of the beginning of the NATO bombing. According to the Prosecu-
tion, he said, inter alia, that the .aça6/.a+a6 .aca6 massacre was a fabrication 
and described -osovo Albanians as terrorists and murderers, who had commit-
ted the majority of crimes during the armed con!ict in -osovo. 

Following the investigation, which lasted a little longer than one (1) month, the 
SP.- O$ce "led an indictment against the Defendant on June 28, 2019.

!e Indictment
#e indictment charged the Defendant Todosijevi' with abusing his position and 
authority as Minister of Local Self-Government, by 6nowingly inciting and publicly 
spreading racial, religious hatred, discord or intolerance among ethnic groups liv-
ing in the territory of the .epublic of -osovo.

#e Defendant was charged with the following: 
-On March 24, 2019, in Zveçan/Zve+an, -ing Milutin Street, as a spea6er at a rally 
of citizens gathered to mar6 the anniversary of the 1999 NATO intervention in 
-osovo, in memory of the victims of the NATO bombing, he said: “#e reason for 
an aggression against our country was the so-called humanitarian catastrophe in 
-osovo and Metohija […] #e .aça6/.a+a6 massacre was a fabrication […] Alba-

[152]  #e criminal proceedings (investigation and the main trial) against the Defendant To-
dosijevi' took place during 2019 and were presented and analysed in detail as part of the 
2019 Annual Report. #e "rst-instance judgment was dra%ed, translated into the language 
of the Defendant and delivered to the parties in January 2020. #e Defendant and his 
Defence Counsel "led a timely appeal against this judgment. #is report will present the 
"rst instance judgment and the appeal against it.

[153]  A%er the speech, the Defendant Todosijevi' was dismissed from o$ce of Minister of 
Local Self-Government on April 9, 2019, in the phase of preliminary investigation initiated 
against him.
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nian terrorists were the ones who invented it, who committed the greatest crimes in 
-osovo and Metohija […] To this day no one has been held responsible […] #ey 
committed crimes before the NATO aggression, they 6illed good Serbs and police 
o$cers while on duty […] #ey continued to be bloodthirsty during the aggression 
and a%er the arrival of the so-called peace6eeping missions in -osovo and Metohi-
ja“. In the indictment, the Defendant is charged with the criminal o5ence of Inciting 
National, 0acial, 0eligious Hatred, Discord and Intolerance.

!e indictment assessment procedure
On July 19, 2019, an initial hearing was held before the Presiding Trial Judge 
of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina (Judge Musa 
-onxheli). #e session was attended by the parties to the proceedings. #e Defen-
dant pleaded not guilty. His Defence Counsel objected to the territorial jurisdic-
tion of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, arguing 
that the criminal o5ence had been committed in the territory under the jurisdic-
tion of the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica. During the session, the objection 
was rejected by the Presiding Trial Judge on grounds that, according to the Law 
on Courts of -osovo[154], the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/
Pri&tina is competent to deal with indictments "led by the SP.- O$ce. 

!e Defendant’s request to reject the indictment and the objections to the sup-
porting evidence
On August 19, 2019, attorney Neboj&a Vlaji', on behalf of the Defendant and within 
the 30 (thirty)-day legal deadline, submitted to the Court a request to dismiss the 
indictment and the supporting evidence.

In his written motion, attorney Vlaji' argued that the actions the Defendant To-
dosijevi' was charged with did not constitute a criminal o5ence for many formal 
and substantive reasons. 

#e Defendant’s action had not jeopardized public order nor had they disturbed the 
public. According to him, this indictment re-introduced verbal o5ence in -osovo. 
Everyone had the right to say what they thought, even if others thought it was in-
correct. #ere was no political responsibility contained in the actions of the Defen-
dant. He moved the Court to grant the request to dismiss the indictment.

[154]  Article 13, Paragraph 1, item 1.1. #e Kosovo Law on Courts:  http://gzk.rks-gov.net/
ActDetail.aspx?ActID=18302 
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!e ruling of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri"tina
In his ruling dated September 3, 2019, Presiding Trial Judge -onxheli rejected as 
unfounded the Defence Counsel’s request to dismiss the indictment. #e request 
did not state the reasons that would justify why the indictment should be rejected at 
this stage of criminal proceedings. In order to con"rm the allegations of the parties 
to the proceedings, it was necessary to confront the opposing, contradictory views 
of the parties during the main trial and present evidence which would determine 
whether the Defendant’s actions contained elements of the charged criminal of-
fence. #e evidence supporting the indictment provided su$cient grounds for the 
opening of the main trial. 

!e Defendant’s appeal against the ruling of the Special Department of the 
Basic Court
#e Defendant and his Defence Counsel appealed the ruling of the Special Depart-
ment due to an erroneous and incomplete establishment of the factual situation and 
violations of the criminal law, since the actions the Defendant was charged with did 
not have the character of a criminal o5ence. #e indictment claimed that, on the 
critical day, the Defendant endangered public order by his speech given at the men-
tioned gathering; however, no violence had been caused, nor had there been any 
grave consequences. #e Defendant was aware that his statement may have been 
interpreted di5erently, but he had not intended to o5end anyone by his statements. 
#e Defence Counsel moved the court of second instance to consider the request 
in detail, grant it and render a ruling whereby the SP.- indictment dated June 28, 
2019 would be rejected. 

In his motion dated October 10, 2019, the Appellate Prosecutor moved the court of 
second instance to reject the Defence Counsel’s appeal as unfounded and to uphold 
the impugned ruling of the Basic Court.

!e ruling of the Court of Appeals 
In the ruling of the Special Department of the Court of Appeals[155] dated October 
17, 2019, the Defence Counsel’s appeal was rejected as unfounded and the ruling of 
the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina dated September 
3, 2019 was upheld. According to the "ndings of this Panel, the indictment was 
supported by evidence and was legally admissible. #e evidence in the case "le con-
"rmed a well-founded suspicion. #e assessment of the evidence of whether there 

[155]  Presiding Trial Judge Kreshnik Radonjiqi, Appellate Panel members: Judges Gordana 
Vla&kovi' and Ferit Osmani. 
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was a criminal o5ence in the Defendant’s actions would be the subject of analysis at 
the main trial before the court of "rst instance. 

!e main trial
#e main trial as per the SP.- indictment dated late June 2019 was opened on De-
cember 2, 2019. During the main trial, and a%er the indictment had been read, the De-
fendant stated: “#e event did ta6e place, it was recorded and covered by cameras and 
journalists, this I cannot dispute, however, as I have previously stated, I plead not guilty.”
#e main trial continued with opening statements by the parties, presentation of 
material evidence, such as a video footage ta6en on the critical date in Zveçan/
Zve+an, many newspaper articles published with regard to the critical event, as 
well as prosecution documents.

#e Defendant and his Defence Counsel objected to the Prosecution’s evidence. 
During the proceedings, the Defendant provided answers only to the direct questions 
of his Defence Counsel. In the continuation of the main trial, he used the right not to 
answer the questions of other participants in the proceedings, i.e. he remained silent.

#e parties to the proceedings presented their closing arguments. #e Prosecutor 
stated that the evidence administered during the main trial fully con"rmed the 
allegations set forth in the indictment. #e guilt of the Defendant was con"rmed, 
as well as his criminal responsibility. He moved the Court to "nd the Defendant 
guilty and punish him according to the law. 

In his closing argument, the Defence Counsel disagreed with the Prosecutor’s state-
ments. #e indictment was in contradiction with the Criminal Code of -osovo and 
the European Convention on Human .ights and Fundamental Freedoms, which 
addressed the freedom of expression and which was applicable in -osovo. #e in-
dictment was also in contradiction with the Constitution of -osovo. 

#e main trial was open to the public and was conducted in Albanian, with inter-
pretation into Serbian for the Defendant and his Defence Counsel.

!e #rst instance judgment 

#e judgment, wherein the Defendant was found guilty of committing the charged 
criminal o5ence and sentenced to two (2) years of imprisonment, was announced 
on December 5, 2019, and was served on the parties in January 2020.
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On the basis of the adduced evidence, the Trial Panel found that the Prosecution 
substantiated the indictment with concrete evidence; that it succeeded in distin-
guishing between the extent to which freedom of expression is permitted and the 
extent to which freedom of expression becomes a criminal o5ence; as well as in 
distinguishing between political and criminal responsibility.

According to the Court’s "ndings presented in the judgment: #e Defence’s claim, 
that the Defendant’s guilt was not con"rmed on the basis of the administered evi-
dence and that the indictment was in contradiction with the provisions of the Eu-
ropean Convention on Human .ights (ECH.) and Article 10, which provided that 
freedom of expression was allowed but not unlimited, was unsustainable.

According to the judgment, a%er the evidence had been presented during the 
main trial, and especially a%er analysing the video footage presented on a CD, the 
Court found that the Defendant had abused his o$cial duty at the Ministry of 
Local Self-Government on March 24, 2019, and that his public appearance could 
not be seen and treated only as a political, but also as a criminal responsibility. 
#e Court supported their views by citing the case law of the European Court of 
Human .ights in Strasbourg[156]. According to the Court’s "ndings, the indict-
ment did not violate the right to freedom of expression governed by Article 10 of 
the ECH..

#e Court disputed the Defence’s claims that the Defendant, by giving a speech 
as Minister at the rally, would have enjoyed protection provided by the immunity 
he had had as a member of the -osovo Government, explaining that members of 
the Government were protected by functional immunity from criminal prosecu-
tion for actions underta6en outside their activities and responsibilities. #e way 
in which the Defendant, former Minister, had addressed the gathered citizens on 
the critical day, was o5ensive to the entire nation and, as such, could have caused 
hatred, discord and intolerance between ethnic groups in -osovo. 

According to the judgment, the Defendant’s actions exceeded freedom of expres-
sion provided for in Article 10 of the ECH., and they contained both objective 
and subjective elements of the charged criminal o5ence. #e legislator did not 
specify the necessity for actions to cause consequences, such as unrest. Using 
his ministerial position, the Defendant had 6nowingly encouraged and publicly 

[156] Abedin Smaji! v. Bosnia and Herzegovina, Application nr. 48657/16 http://www.mhrr.
gov.ba/PDF/UredPDF/default.aspx?id=8222&langTag=bs-BA   
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spread hatred and intolerance, even though -osovo had gone through an armed 
con!ict that had resulted in victims, massacres, war crimes; therefore, it was a 
complex environment. #e Defendant’s actions may not have had the same e5ect 
in societies that had not gone through the circumstances -osovo had. According 
to the Court, the denial of the .aqa6/.a+a6 massacre, as well as the part of the 
statement labelling an entire nation, jeopardised the rights of others. For these 
reasons, the Defendant’s actions did not enjoy the protection not only of domestic 
law but also of the ECH. provisions. 

.egarding the decision on a two (2) year term of imprisonment, as stated in the 
judgment, the Court too6 into account mitigating circumstances, i.e. it bore in 
mind that the Defendant had bro6en the law for the "rst time, that he had be-
haved properly during the criminal proceedings, and that he had not wanted to 
o5end anyone with his statement (which the Defendant had pointed out in all his 
statements and at all stages of the proceedings, i.e. to the police, the Prosecution 
and the Trial Panel). #e Court too6 as an aggravating circumstance the gravity of 
the criminal o5ence which he had committed 6nowingly and willingly. Accord-
ing to the Court’s "ndings, the sentence imposed was proportional to the gravity 
of the committed criminal o5ence, it would achieve the purpose of the punish-
ment and would have a preventive role to deter other potential perpetrators from 
committing such criminal o5ences in the future. 

!e Defendant’s appeal against the #rst instance judgment
#e Defence Counsel "led a timely appeal against the judgment of the Special 
Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina dated December 5, 2019 due 
to an erroneous establishment of the factual situation, violation of the Criminal 
Procedure Code provisions, violation of the Criminal Code, violation of Article 
10 of the ECH. and the decision on punishment.

#e Defense Counsel requested that, pursuant to Article 390, paragraph 1 of the 
CPC, he and his client attend the session of the Appellate Panel of the Court of Ap-
peals, and that pursuant to the Brussels Agreement, the second instance (appellate) 
proceedings be conducted before the Mitrovicë/Mitrovica Court of Appeals. 

According to the allegations stated in the appeal, there were extreme discrepan-
cies between the allegations set forth in the indictment and the enacting clause 
of the judgment regarding what the Defendant had allegedly said on the critical 
day, which had been recorded on a video footage presented on a CD in the case 
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"le. It was claimed in the appeal that by comparing the enacting clause of the 
indictment and the enacting clause of the judgment with what was recorded on 
the CD, it could be established that the Defendant had not said what was stated 
in the judgment for what he was punished. #e text of the judgment used the 
term ’bloodthirstiness’ several times, which could not be found in the footage. 
Such a discrepancy was a su$cient reason to quash the judgment. #e Defence 
Counsel proposed to the Appellate Panel to watch the recording during the appel-
late proceedings. In the appeal, the Defence also emphasised other discrepancies 
between the recording and what was stated in the judgment, which the court of 
second instance was obliged to ta6e into account, given that the erroneous es-
tablishment of the factual situation led to a substantial violation of the Criminal 
Procedure Code.

Arguing that Article 10 of the ECH. had also been violated, the Defence Counsel 
elaborated on the "rst instance judgment in order to present freedom of expres-
sion as a 6ey human right in a democratic society. He cited many ECH. provi-
sions with this regard, stating that, according to Article 22 of the Constitution of 
-osovo, the ECH. was directly applicable in -osovo, that it carried stronger legal 
power in relation to domestic law, and that, in case of con!ict, the ECH. too6 
precedence over domestic law.

According to the allegations stated in the appeal, the actions of the Defendant To-
dosijevi' had not violated the provision of Article 10 of the ECH., even accord-
ing to the broadest interpretation of the protection of the reputation and rights 
of others. #e Defendant’s address to the gathered citizens on the critical day had 
not caused any consequences. #e judgment of guilt against the defendant con-
stituted a direct breach of his right to freedom of expression. #e Court did not 
state any reason why it considered that the limitation of speech was justi"ed in 
this case. In their judgment, the Court did not state any reason in favor of the de-
cision to "nd the Defendant guilty, at the same time, ignoring the circumstances 
that did not support the judgment of the Court. 

#e Defence Counsel also challenged the comparison of the case adjudicated by 
the European Court of Human .ights with the Defendant’s case, aimed at ma6ing 
the judgment more sustainable. According to the Defence, these cases bore no re-
semblance. #e Court cited only the parts of the judgment of the European Court 
which went in favour of their decision. #e Defence Counsel did not dispute the 
protection of the rights of others, i.e. the rights of Albanians and the sensitivity 
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that the Albanian community attributed to the event that Todosijevi' had spo6en 
about, but he had spo6en about a historical event that had happened in the past; 
hence, he had not provo6ed and had not intended to provo6e intolerance – he 
had not called for violence nor had he caused it. 

According to the allegations stated in the appeal, with his statement, Todosijevi' 
had not committed the charged criminal o5ence. His speech in front of the citizens 
had not caused any consequences, public order and peace had not been endangered, 
there had been no protests, demonstrations, bloc6ades, political rallies - nothing 
important had happened. #e Defendant had not abused his position or authority. 
#ere was no criminal responsibility in his actions. #e public Prosecutor did not 
explain his claims that the Defendant had addressed the citizens in the capacity of 
Minister of Local Self-Government and that he, thereby, had abused his position, 
even though he was Minister at that time. On the critical day, at the gathering of 
citizens who had lost their loved ones during the armed con!ict in -osovo, he had 
not appeared in that capacity because he had spo6en as a member of the Serbian 
List, that is, as a local Serbian politician. Some actions may be criminally permissi-
ble, but from the point of view of a majority or a minority, morally impermissible. 
#e Defendant was aware that his statement may have had di5erent interpretations. 
He could not admit that he had intended to insult someone when that was not true, 
and he o5ered a sincere apology. 

.egarding the decision on the punishment, the Defence Counsel stated in the ap-
peal that he could not discuss it because no sentence could be imposed for actions 
that did not constitute a criminal o5ence. Any punishment in such a case was 
unlawful. Even if there were any guilt, did the Court wonder what punishment 
would be proportional to the gravity of the criminal o5ence and to the Defen-
dant’s guilt? According to the Defence Counsel, this judgment would be remem-
bered as shameful, intended to punish one person and to intimidate all others, an 
entire nation and prevent them from expressing an opinion just because someone 
did not li6e it or did not want to hear such an opinion.

In the end, the Defence Counsel pointed out that the appeal was founded and that 
the judgment of the court of "rst was not sustainable. He proposed that the Mi-
trovicë/Mitrovica Court of Appeals uphold this appeal as well-founded, modify 
the judgment of the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina 
Basic Court dated December 5, 2019, and acquit the Defendant, arguing that the 
action the Defendant was charged with was not a criminal o5ence but that it fell 
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within the freedom of speech guaranteed by Article 10 of the ECH.; or to quash 
the mentioned judgment due to an erroneous establishment of the factual situa-
tion which led to substantial violations of the provisions of criminal procedure. 

Findings of the HLC*
#e "rst instance judgment in (e Prosecutor v. Ivan Todosijevi! case was served 
on the parties at the beginning of the reporting year. During that year, there were 
no other decisions of the competent courts in this case, although the Defence 
Counsel had appealed the judgment. According to the information available to 
the HLC-, the Court of Appeals did not adjudicate on this appeal until the end 
of 2020.

Having analysed the "rst instance judgment, the HLC- "nds that, based on the 
administered evidence, it can be concluded that the Court properly distinguished 
between the Defendant’s legal and political responsibility, and that the Court’s 
"nding that the Defendant, by his public appearance, had exceeded the right to 
freedom of expression under Article 10 of the ECH. was well-founded.

As the HLC pointed out in the "ndings stated in the 2019 report, Todosijevi' did 
not announce at the gathering of citizens on the critical day that he would be spea6-
ing in the capacity of Minister. It is an indisputable fact, however, that at that time, 
he was actively running a ministry within the Government of -osovo. #is means 
that Todosijevi' should have been aware in advance that, in whatever capacity he 
spo6e, he would be assigned the role of Minister; he would be spea6ing as Minister, 
or be using his ministerial position to send certain messages to the public.

Objectively spea6ing, neither Minister Todosijevi', nor any other high-ran6ing 
o$cial in the government can choose when they will be categorised in their of-
"cial addresses to the public as o$cials and as politicians, and when they will be 
identi"ed in public appearances only as ordinary citizens. #at is why Minister 
Todosijevi' cannot defend himself by claiming that he acted in the capacity of an 
ordinary citizen.

Irrespective of his nationality, he is not the "rst senior -osovo o$cial to adapt his 
rhetoric to daily political needs in order to gain political pro"t – the rhetoric that 
is not immune to extreme reactions and accusations from the other side. How-
ever, as the Defence Counsel pointed out in the appeal against the "rst instance 
judgment, criminal proceedings have not, so far, been initiated or conducted 
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against any of them. Given that extreme opinions can o%en be heard in the public 
from those who have a mandate to enforce laws in the interest of citizens, it was 
high time for the judiciary to start dealing with these cases, because they go from 
the political to the criminal "eld and can cause very harmful consequences. How-
ever, it is another thing that the process of ‘disciplining’ politicians to be careful 
in their public appearances started with the one from the minority group; hence, 
a legally justi"ed reaction of the prosecution and the court carries a sensitive 
political connotation.

#e HLC- considers it necessary to reiterate some of its "ndings on this case 
from the 2019 report, according to which, freedoms of opinion[157] and speech[158] 
are guaranteed by the highest legislative acts[159] and international regulations, but 
these freedoms are not absolute and must be enjoyed responsibly, especially by 
government o$cials.

A%er analysing the "rst instance judgment, the adduced evidence, and the Court’s 

[157]  Article 9 of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms: 
 - Paragraph 1: “Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; [...]“
 - Paragraph 2: “Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such 

limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests 
of public safety, for the protection of public order, health or morals, or for the protection of 
the rights and freedoms of others“ 

[158]  Article 10 of the European Convention of Human Rights and Fundamental Freedoms:
 - Paragraph 1: “Everyone has the right to freedom of expression. #is right shall include free-

dom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference 
by public authority and regardless of frontiers. [...]“

 - Paragraph 2: “#e exercise of these freedoms, since it carries with it duties and responsi-
bilities, may be subject to such formalities, conditions, restrictions or penalties as are pres-
cribed by law and are necessary in a democratic society, in the interests of national security, 
territorial integrity or public safety, for the prevention of disorder or crime, for the protection 
of health or morals, for the protection of the reputation or rights of others, for preventing 
the disclosure of information received in con"dence, or for maintaining the authority and 
impartiality of the judiciary.“ (https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_BOS.pdf)

[159]  Article 40 of the Constitution of the Republic of Kosovo: 
 - Paragraph 1: “Freedom of expression is guaranteed. Freedom of expression includes the ri-

ght to express oneself, to disseminate and receive information, opinions and other messages 
without impediment“. 

 - Paragraph 2: “#e freedom of expression can be limited by law in cases when it is necessary 
to prevent encouragement or provocation of violence and hostility on grounds of race, nati-
onality, ethnicity or religion“. http://www.kryeministri-ks.net/repository/docs/Constitution-
1Kosovo.pdf
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assessment of the mitigating and aggravating circumstances, the HLC- "nds that 
a two-year imprisonment sentence imposed on the Defendant is stricter than ex-
pected. #ere is no previous case law regarding cases of this 6ind, because, so far, 
none of the highest o$cials in -osovo has been responsible for exceeding the 
limit of freedom of opinion and speech speci"ed by the ECH., despite the fact 
that these instances did ta6e place. For these reasons, the Court, when sentenc-
ing, should have 6ept in mind that these are very sensitive cases wherein it is very 
di$cult to distinguish what is freedom of opinion and speech, and what is politi-
cal responsibility for public statements. #e HLC- deems that the same deterrent 
e5ect from future reo5ending by potential perpetrators could have been achieved 
with a more lenient suspended sentence. Particularly because the judiciary has 
shown in this case that o$cials, who, by their public appearances can cause harm-
ful consequences for public order, should also be prosecuted.

#e HLC- also "nds it appropriate to point out that in this case, the prosecuting 
authorities in -osovo should react to extreme public appearances and statements 
by o$cials from state institutions which cause polarisation and which do not con-
tribute to peaceful, multinational coexistence in -osovo.

(e Prosecutor v. Ivan Todosijevi! case should serve as a precedent that the pros-
ecuting authorities should always react in similar cases in the future, irrespective 
of the nationality of the perpetrator of this criminal o5ence, and not only when it 
comes to minority o$cials. #e purpose of court decisions is, inter alia, to have 
a preventive role. #e judgment against Todosijevi' should in!uence future po-
tential perpetrators of this criminal o5ence not to cause public discord in their 
public appearances, especially not in multinational environments, and to bear in 
mind that, as long as they are holders of o$ce, their public appearances always 
have great political weight, even when they thin6 they are acting as citizens and 
not as government representatives.
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The HLCK’s recommendations for the 2020 
Annual Report:

On the basis of regular monitoring of criminal proceedings for the criminal of-
fence of War Crimes against the Civilian Population before Kosovo courts during 
2020, criminal proceedings which, under certain circumstances, were related to 
this crime, as well as on the basis of analysis of public court documentation in 
these cases, the Humanitarian Law Centre Kosovo (HLCK) deems it necessary to 
o5er the competent institutions certain recommendations which would identify 
the main problems in the work of judicial institutions, and to propose how to 
overcome them, in order to improve the work of these institutions. 

#e HLCK points out that Kosovo’s judicial institutions have had, for the last three 
years, exclusive competence in prosecuting war crimes, i.e. they have been inde-
pendently investigating and acting on charges for these crimes since mid-June 2018 
when these competencies were "nally taken over from the EULEX Mission. Grad-
ual transfer of competencies to local judicial institutions began in mid-June 2014 
when international prosecutors were able to continue investigations in cases where-
in they had issued rulings to run investigations, or in special cases where the State 
Prosecutor had transferred these cases into their jurisdiction, while international 
judges were competent to deal with cases, at all stages, wherein the main trials had 
begun before the end of the proceedings. 
 
#e HLCK welcomes the e5orts to increase the sta5 of judicial institutions during 
the reporting year, in particular, the Special Departments of the Basic Court of 
Prishtinë/Pri&tina and the Court of Appeals - which re!ected positively on their 
work. 

At the Special Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina, established in 
mid-2019, six (6) judges were engaged in war crimes prosecution during the re-
porting year. #e work of this Department was marked by better e$ciency, both 
in scheduling these cases and in dra%ing more professional court decisions. In late 
2020, another six (6) judges were selected to work at this Department through an 
internal vacancy notice. #ey will start working in early 2021. #e selection of new 
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judges is expected to further increase the e$ciency and professionalism of this De-
partment of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina. 

In late 2020, the sta5 of the Special Department of the Court of Appeals was also 
increased a%er three (3) new judges had been selected. As of early 2021, eight (8) 
judges will be working at this Department, six (6) Albanians and two (2) Serbs. 

Since war crimes cases deal with extremely speci"c and very serious criminal of-
fences that need to be established, the HLCK believes that, in order to achieve bet-
ter work results, it is not su,cient only to increase the sta. of the departments 
competent to deal with these cases but is also necessary to organise regular and 
meaningful trainings for professional development of prosecutors and judges, 
because they, irrespective of their previous work, have not encountered speci#c 
criminal o.ences such as war crimes. !e same type of trainings should be or-
ganised for support sta. too. 

To Basic Courts
In its previous Annual Reports, the HLCK also expressed objections to the man-
ner how "rst instance judgments were publicly announced, given that trial panels 
composed of local judges did not provide even the most basic reasoning of their 
decisions. During the reporting year, some progress was noted in the manner 
of announcing judgments on war crimes charges. Trial Panels started providing 
short reasonings, being a positive note, but there is still a lack of concrete state-
ments of what evidence they based their decisions on, as well as of why the courts 
considered certain evidence relevant for decision-making, while some other piec-
es were considered irrelevant. 

#e HLCK recommends that Trial Panels try to be as clear and precise as pos-
sible when announcing decisions a$er the main trials. With this regard, it is 
extremely important to specify what evidence the court was guided by when 
rendering their decision. Moreover, when announcing the judgment, as well 
as when dra$ing a written judgment, the enacting clause of court decisions 
must clearly state the defendant’s actions s/he was found guilty of (how the 
actions were committed, on one’s own or in co-perpetration with others). Fur-
thermore, the defendant’s actions must be classi#ed in accordance with legal 
norms. #ereby, dilemmas, ambiguities, as well as misinterpretations of court 
decisions will be avoided.
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In addition to certain positive developments, the HLCK has noted that during 
2020 the practice of keeping certain suspects or defendants in detention on re-
mand for a long time continued - until "nal court decisions were rendered. #e 
Constitution of Kosovo, criminal laws, as well as international norms emphasise 
the courts’ duties to make trials fair and impartial, as well as to complete them 
within a reasonable time. 

In order to avoid this practice, or to reduce it to the lowest possible level, also 
in cases where detention is really necessary, su,cient evidence of a reasonable 
suspicion should be collected before arresting a suspect in order for the time 
spent in detention during the investigaion, and before #ling an indictment, 
to be shorter. It should always be borne in mind that an investigation that has 
adequately been carried out has a direct impact on the duration of the main trial. 

It is also necessary to keep in mind that the duration of main trials provided for 
by legal provisions should be a rule that must be respected. Any longer dura-
tion of the main trial should be an exception justi"ed by objective circumstances, 
speci"c elements of the case and the di$culties in presenting evidence. 

To the Kosovo Police
According to the knowledge collected by the HLCK on the basis of regular moni-
toring of trials and of access to court documents, the Kosovo Police, especially the 
War Crimes Investigation Directorate (WCID), carries out a large part of prelim-
inary criminal proceedings on behalf of the prosecution by investigating crimes 
committed during the armed con!ict, by gathering information and evidence, as 
well as by hearing witnesses. However, so far, certain errors have been noticed in 
their work which are primarily re!ected in violations of the provisions of crimi-
nal procedure. #is makes the evidence gathered inadmissible in court, especially 
in those cases where the parties to the proceedings at later stages of the criminal 
proceedings do not have the opportunity to challenge such evidence, and, in par-
ticular, to confront it in cross-examination. For these reasons, special attention 
needs to be paid to regular professional trainings and professionalisation of 
Kosovo police investigators in charge of war crimes. 

To the State Prosecutor’s O&ce
#e SPRK War Crimes Department, whose sta5 has been increased to a certain 
extent, has exclusive competence to investigate and prosecute war crimes. Four 
(4) prosecutors are currently working with this Department who no longer re-
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ceive new cases for other criminal o5ences this Prosecution O$ce is competent 
for. During the reporting year, in addition to the sta5 increase, reorganisation 
was carried out in the work of the SPRK O$ce that was harmonised with the 
War Crimes Strategy adopted by the Kosovo Prosecutorial Council together with 
the State Prosecutor’s O$ce in 2019. According to the HLCK’s observations, the 
sta. increase and the changes implemented, by far, do not correspond to the 
number of cases this Prosecution O,ce is faced with – the cases which had 
been taken over from EULEX, as well as the newly received cases from organi-
sations established by victims’ families. It is an indisputable fact that war crimes 
are not time-barred. However, time inevitably passes by, evidence disappears, 
memories fade, witnesses die, and victims lose patience and believe less that jus-
tice they are entitled to will ever be met. In view of the circumstances above, the 
HLCK believes that it is necessary to insist on more prompt and expeditious 
work and engagement of prosecutors in war crimes prosecution. As a number 
of prosecutors who are currently working at the War Crimes Department were 
selected during the reporting year or in the second half of 2019, the need for 
their professional training inevitably arises. 

To the Appellate Prosecutor’s O&ce 
On the basis of regular monitoring of trials on charges of war crimes against the 
civilian population during the reporting year, but also in previous years (since 
the transfer of competences), the HLCK has noted that the Appellate Prosecutor’s 
O$ce is poorly involved in appellate proceedings. For a period of over two years, 
only one prosecutor of this Prosecution O$ce attended only one public session in 
one case – an Appellate Panel’s public session. Although, according to the Crimi-
nal Procedure Code, attendance is not mandatory, these are very speci"c criminal 
o5ences. #e proposals and opinions of this Prosecution O$ce in relation to war 
crimes decisions follow a certain stereotype and pattern, without any analysis of 
the court decisions they refer to, as well as without any analysis of the evidence.

In cases where defendants have been found guilty, this Prosecution O$ce supports 
court decisions, and in cases where the court has ruled contrary to the Prosecu-
tion’s allegations, these decisions are challenged without a detailed and professional 
analysis of the evidence. Due to the weak involvement of prosecutors during the 
appellate sessions, the question arises as to why there is a Prosecution O$ce at 
this instance. In the future, the Appellate Prosecutor’s O,ce should deal with a 
detailed analysis of cases by giving professional opinions that relate to the case 
#le and, especially, to the validity of the evidence. Moreover, at public sessions, 
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this Prosecution O,ce should represent, more professionally, the views of the 
institution whose interests it represents. Proposals and opinions should be de-
tailed, precise and supported by the evidence on which the indictment is based. 

To the Supreme Court of Kosovo
As part of its Annual Report, the HLCK has analysed individual decision ren-
dered by the judges of the Supreme Court of Kosovo in cases wherein this Court 
acted on war crimes charges. In this regard, the HLCK o5ered certain remarks on 
the manner this Court acted on extraordinary legal remedies - requests for pro-
tection of legality. When analysing the reasoning of these decisions, it has been 
noticed that they are general, without a detailed analysis of the evidence and case 
"les, without any adequate instructions to lower instance judicial institutions that 
should act upon these decisions. #e Supreme Court of Kosovo, as the highest 
instance judicial institution sta5ed with the most experienced judges in the "eld 
of judiciary, should serve as an example in how court decisions should be dra%ed 
that will contain a good quality and professional reasoning. !is Court’s de-
cisions should be rendered a$er a detailed analysis of the case, the evidence, 
as well as the interpretation of the legal provisions on which the decisions are 
based. 

To judicial institutions
During the reporting year, the following problem continued to occur: violations 
of the rights of suspects or defendants of Serbian nationality in terms of exercising 
their right to use the language, i.e. to have access to court documents in their moth-
er tongue. In the course of the reporting year, there were cases of suspects being 
arrested wtihout being served with documents in their mother tongue before the 
hearing, such as a ruling to open an investigation or an application for detention on 
remand. Irrespective of short deadlines of pre-trial proceedings, especially when it 
comes to detention, every suspect has the right to be informed in a language s/
he understands about the reasons for his/her deprivation of liberty, as well as 
about the criminal o.ence s/he is charged with. Respect for the right to use one’s 
mother tongue should also be exercised at other stages of criminal proceedings. 

It should be also taken into account that mandatory timeframes be respected in 
terms of the parties to the proceedings having su$cient time to adequately pre-
pare for the next phase of the criminal proceedings, as well as to prepare respons-
es to the opposing party’s allegations. 
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Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica
During the reporting year, the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica did not com-
ply with the decisions of the Supreme Court of Kosovo or the Court of Appeals, 
which remitted the cases on war crimes against the civilian population charges to 
this court for reconsideration and re-adjudication.

Acting upon an extraordinary legal remedy - a request for protection of legality 
in (e Prosecutor v. Sylejman Selimi case, the Supreme Court of Kosovo, in their 
judgment dated June 11, 2018, remitted this case to the court of "rst instance for 
reconsideration and re-adjudication. #e Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica did 
not open the retrial in the reporting year.

Furthermore, the Basic Court of Mitrovicë/Mitrovica did not act in cases on three 
indictments "led against the Defendant Zoran Vukoti' in the "rst half of 2017 
(April 20, May 17 and June 23, 2017) for more than two years. According to the 
decisions of the Court of Appeals, certain counts of the two indictments were re-
mitted for re-adjudication. Not even in the reporting year were the retrials opened. 
In the ruling rendered by an international judge on February 1, 2018, the indict-
ment against Vukoti' dated June 23, 2017 was assessed as well-founded, and that 
the main trial could be opened. However, the proceedings on this indictment have 
not been opened for three years. Pursuant to the Law on Courts, which entered 
into force on January 2, 2019, the Basic Court’s Department which has started the 
main trial, or the Court before which the indictment assessment procedure has 
been completed, is competent to act in these cases. #e Basic Court of Mitrovicë/
Mitrovica needs to "nd mechanisms to solve these cases. It is an indisputable fact 
that ever since the armed con!ict, only international judges acted and adjudicated 
on war crimes indictments before this court. #is means that local judges do not 
have su$cient experience in handling and deciding on these charges, but the peri-
od of almost three (3) years from the transfer of competences to local judges to 
act on these charges is su,cient for the judges of this Court to gain experience 
in adjudicating war crimes charges. 

#e HLCK welcomes the fact that, in recent years, a number of judges of the Mi-
trovicë/Mitrovica Court of Appeals Division/Department have beeen engaged in 
ad hoc Appellate Panels of the Court of Appeals. 

To the Kosovo Judicial Council
With regard to the judgments of guilt rendered by the Trial Panel of the Special 
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Department of the Basic Court of Prishtinë/Pri&tina as well as by the Serious 
Crimes Department of the Basic Court of Prizren in the cases of (e Prosecutor v. 
Darko Tasi! and (e Prosecutor v. Nenad Arsi!, there have been serious reactions 
and remarks, particularly in the Serbian community. #e HLCK "nds that the 
Kosovo Judicial Council, when selecting judges for the Special Department 
of the Basic Court of Prishtinë/Pri"tina, should adhere to the Rulebook (No. 
03/2019) which governs the organisation and functioning of Special Depart-
ments at Basic Courts and the Court of Appelas, as well as to respect Article 
4, Paragraph 2, which provides for: “!e Special Department within the Basic 
Court of Prishtinë/Pri"tina shall consist of at least #$een percent (15%) of 
judges from non-majority communities in Kosovo, but never fewer than two 
(2) judges from non-majority communities“[160].

To the Government of Kosovo
#roughout the years, the HLCK has been emphasising in its annual recommen-
dations the need to establish legal cooperation with Serbia. #e Government of 
Kosovo must commit itself to putting the issue of international legal coopera-
tion on the agenda of negotiations with Serbia. Legal cooperation is one of the 
ways to successfully prosecute war crimes, but also to ensure that justice is met 
for war crimes victims. 

[160]  www.gjyqesori-rks.org/regulloret/?r=M&legId=196 
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