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PJESA E V. – KOMPETENCA E KOMISIONIT 

 

Neni 14. 

Kompetenca kohore dhe territoriale e Komisionit. 

 

Komisioni vërteton faktet mbi krimet e luftës dhe shkeljet të rënda të të drejtave të njeriut, të kryera në 

periudhën nga data 1 Janar 1991 deri më 31 dhjetor 2001, në shtetet në hapësirat e RSFJ-së së 

dikurshme, dhe hulumton: 

 

- [ALT . A: rrethanat politike dhe shoqërore të cilat drejtpërsëdrejti kanë sjellë deri te 
shpërthimi i luftërave ose i formave të tjera të konflikteve të armatosura, si dhe 
kryerja e krimeve të luftës dhe shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut]; 

- [ALT – B: rrethanat politike dhe shoqërore, duke filluar nga viti 1980, 
drejtpërsëdrejti kanë sjellë deri te shpërthimi i luftërave ose i formave tjera të 
konflikteve të armatosura, si dhe kryerjen e krimeve të luftës dhe shkeljeve të rënda 
e të të drejtave të njeriut].  

 

Kur është në pyetje dilema, se cila periudhë kohore të përfshihet në punën e KOMRA-së, mendoj 

se këtë periudhë duhet kufizuar (...), ashtu siç ka qenë e parashikuar më parë, prej vitit 1980 deri 

në 2001, për shumë arsye. Mendoj, se gjithsesi, para KOMRA-së qëndron një detyrë shumë 

komplekse dhe e gjerë si dhe e rëndësishme, e posaçërisht në vërtetimin e fakteve, prandaj kam 

frikë se ky afat kohor i parashikuar i KOMRA-së (...). Prandaj, mendoj se KOMRA do të ketë 

detyra shumë të rëndësishme, e jo të kthehet në të kaluarën e largët, për të cilën do të jetë 

jashtëzakonisht vështirë të vërtetohen faktet për të vërtetën. (Fikret Grabovica, Shoqata 

prindërit e fëmijëve të vrarë në Sarajevën e rrethuar, 1992-95, Sarajevë, BeH, Konsultime 

rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 

17 dhjetor 2010) 

 

Më parë do të isha që të mos ketë kufizim [kur janë në pyetje rrethanat politike dhe shoqërore] . 

(Aleksandar Todorović, Iniciativa Civile për të shlyerit, Lubjanë, Slloveni, Konsultime rajonale me 

shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 

2010) 

 



 

(...) moskufizimin e periudhës kohore, dhe mendoj se kjo është shumë mirë [kur janë në pyetje 

rrethanat politike dhe shoqërore] . (Ružica Spasić, Shoqata e familjeve të personave të zhdukur 

dhe të rrëmbyer me dhunë të nacionalitetit serb, Vukovarë, Kroaci, Konsultime rajonale me 

shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 

2010) 

(...)gjithsesi afati kohor të mos jetë i përcaktuar [kur janë në pyetje rrethanat politike dhe 
shoqërore] . (Atdhe Berisha, OJQ Kalaja, Pejë, Kosovë, Konsultime rajonale me shoqatat dhe 
familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 
 
 

(...)periudha për shembull prej ’85 e këndej. Por, nëse do të ishte 1981, nuk do të ishte problem i 

madh. (Ekrem Hadžić, Shoqata për mbrojtjen e të drejtave të të dëbuarve dhe të zhvendosurve 

nga Komuna e Pribojit, Priboj, Serbi, Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave 

mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

(...)mendoj se kthimi në të kaluarën e largët, kur nuk kemi dëshmitarë të gjallë, do të ishte një 

pamundësi për KOMRA-në që ti vërtetojë faktet. Prandaj, jam për kthimin në të kaluarën, vetëm 

për momentet kur shkaku-pasoja janë të ndërlidhura me ngjarjet të cilat kanë ndodhur në 

1991 – 2001. (Anđelko Kvesić, Shoqata Kroate e të burgosurve të kampeve të përqendrimit në 

kantonin e Bosnjës së Mesme, anëtar i Këshillit Koordinues të Koalicionit për KOMRA, Busovaqe, 

BeH, Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, 

Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

Në lidhje me rrethanat, vërtet sikur të përkufizohet koha, kjo do të krijoj pengesa [në punën e 

komisionit]. (Prenk Gjetaj, Komisioni Qeveritar për personat e zhdukur, Prishtinë, Kosovë, 

Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, 

Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

Sa i përket periudhës, nëse duam të merremi me viktimat dhe autorët e krimeve, atëherë nuk 

duhet të shkojmë aq prapa. Ata të cilët kanë sjellë deri të ato ngjarje, nuk janë më të gjallë. 

(Lozanka Radoičić, Shoqata e prindërve Besimi, Shpresa, Dashuria, Beograd, Serbi, Konsultime 

rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 

17 dhjetor 2010) 

 



 

Gjithsesi jam për atë që të mos kufizohet koha [kur janë në pyetje rrethanat politike dhe 

shoqërore]. (Shaban Terziu, OJQ Lansdowne, Gjilan, Kosovë, Konsultime rajonale me shoqatat 

dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

(...)duhet të përkufizohemi në atë (...) në periudhën prej vitit 1981 (Marinko Đurić, Shoqata e 

familjeve të të kidnapuarve dhe të zhdukurve në Kosovë dhe Metohi, Beograd, Serbi,  

Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, 

Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

DEO VI - OVLAŠĆENJA KOMISIJE 

PJESA VI – KOMPETENCAT E KOMISIONIT 

- Neni  16 

- Marrja e deklaratave  
 

1. Komisioni merr deklaratat për krimet e luftës dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut 
bazuar në kompetencës e saj nga shtetet, dëshmitarët, përfaqësuesit e institucioneve dhe 
kryesit e veprave. 

 

2. Secili person të cilit Komisioni i dërgon thirrjen është i/e obliguar të japë deklaratë. Përveç, 
viktimat japin deklaratë në bazë vullnetare.  
 

3. Në rastin kur personi refuzon të japë deklaratë Komisionit, duke u thirrë në të drejtën e 
detyrimit ligjorë për ruajtjen e fshehtësisë së të dhënave, atëherë aplikohet dispozita e nenit 11, 
paragrafët 3 dhe 4, të këtij Statuti. 
 

4. Dispozitat e ligjit të procedurës penale të ligjit të shtetit nënshkrues aplikohen në bazë të të 
drejtës të refuzojë të japë përgjigje në pyetjet e caktuara si dhe lirimin nga obligimi për dëshmi 
dhe pyetje tjera në lidhje me hetimin e personave të cilët nuk janë të rregulluara me Statutin e 
Komisionit.    

 
5. Me kërkesë të dhënësit të deklaratës, Komisioni mund të ofrojë mundësinë e dhënies së 

deklaratës me mbrojtje të identitetit.  

 
6. Komisioni mund të lidhë marrëveshje të veçanta me shtetet nënshkruese për mënyrën e thirrjes 

se personave nga paragrafi 1. Nëse këtë e konsideron të përshtatshme [HRV.: leverdishme], 
Komisioni mund ti propozojë gjykatës kompetente që me procedurë urgjente të vendosë për 
zbatimin e masave për sigurimin e pranisë së personit, në pajtim me ligjin për procedurë penale 
të shtetit në të cilin personi është i regjistruar, gjegjësisht është me banim aty.  



 

Gjithsesi, për ata të cilët konsiderohen dëshmitarë potencial dhe që ndoshta dinë diçka, KOMRA 
duhet të iniciojë procedurën e bashkëpunimit me gjykatat që ti marrin të gjitha informatat të 
cilat ata mund ti kenë. (Ružica Spasić, Shoqata e familjeve të personave të zhdukur dhe të 
rrëmbyer me dhunë të nacionalitetit serb, Vukovarë, Kroaci, Konsultime rajonale me shoqatat 
dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 
 

(...)mendoj se duhet të ndikohet në gjykatë, dhe në marrëveshje me gjykatën të ftohet 

dëshmitari. (Lozanka Radoičić, Shoqata e prindërve Besimi, Shpresa, Dashuria, Beograd, Serbi, 

Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, 

Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010)  

 

(...)marrëveshje [të Komisionit me shtetet kontraktuese] (...) mendoj që kjo është shumë mirë. 

(Šuhra Sinanović, Shoqata e grave të Podrinjes, Sarajevë, BeH, Konsultime rajonale me shoqatat 

dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 
Kur bëhet fjalë për marrëveshjet e planifikuara me shtetet e krijuara në këto hapësira, ku do të 
obligohen ata të cilët kanë qenë në institucione dhe organet shtetërore, komandantët, etj, të 
jenë të obliguar të dëshmojnë, në fakt unë mendoj se ky është njëri parakusht me të cilin mund 
të vijmë deri te e vërteta, të cilën KOMRA duhet ta vërtetojë. (Fikret Grabovica, Shoqata prindërit 
e fëmijëve të vrarë në Sarajevën e rrethuar, 1992-95, Sarajevë, BeH, Konsultime rajonale me 
shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 
2010) 

 

7. Gjatë dhe pas dhënies së deklaratës para Komisionit, sipas nevojës, të sigurojë mbështetje 
psikosociale për viktimën.  
 

8. Komisioni i merr deklaratat: 
 

a. në vendin e banimit të përhershëm apo të përkohshëm të dhënësit të deklaratës; 
 

b. në zyrat e Komisionit;  
 

c. në përfaqësitë diplomatike–konsullata  të shteteve nënshkruese, nëse deklarata merret 
në shtetet e treta; dhe  
 

d. Në territorin e shteteve të treta, nëse kjo nuk është në kundërshtim me dispozitat 
ligjore të atyre shteteve, në rastet kur viktima, dëshmitarët dhe personat tjerë nuk 
mund t’i japin deklaratat në konsullatat apo ambasadat e shteteve nënshkruese.  



 

Neni 20 

Mbajtja e seancave tematike   

1. Komisioni mund të mbajë seanca për aktivitete e institucioneve shtetërore, organizatave 
politike, institucioneve kulturore dhe shkencore, komuniteteve fetare dhe kishave, dhe të 
mediave në prag të luftës dhe gjatë saj, gjegjësisht të formës tjetër të konfliktit të armatosur, e 
që kanë të bëjnë me krimet e luftës dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut.  
 

2. Mediat elektronike në pronësi shtetërore, apo publike, në territorin e ish RSFJ-së transmetojnë, 
në formë integrale apo të shkurtuar, seancat tematike të Komisionit. Mënyra e transmetimit 
rregullohet në bazë të marrëveshjes mes Komisionit dhe shërbimeve publike. Transmetuesit 
privatë kanë të drejtë të transmetojnë dëgjimet publike, me të njëjtat rregulla të cilat vlejnë 
edhe për mediat në pronësi shtetërore, gjegjësisht të shërbimeve publike. 

 
Është paksa e ndërlikuar, që KOMRA të lidhë marrëveshje me shërbimet publike, sepse ekziston 

mundësia që shërbimet publike dalëngadalë të privatizohen. (Aleksandar Todorović, Iniciativa 

Civile për të shlyerit, Lubjanë, Slloveni, Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e 

viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

3. Dëgjimet publike mund të organizohen në vende (lokalitete) të ndryshme.  
 

PJESA XI – RAPORTI PËRFUNDIMTAR I KOMISIONIT 

Neni 43. 

Hartimi dhe publikimi i Raportit përfundimtarë 

1. Para përfundimit të mandatit të vet Komisioni publikon Raportin përfundimtarë.  
 

2. Komisioni dorëzon Raportin përfundimtarë kryetarëve/kryesisë së shteteve kontraktuese dhe, 
njëkohësisht i publikon (shpall) në të gjitha gjuhët zyrtare të shteteve kontraktuese.  

 
3.  Komisioni ka për obligim që njëkohësisht me dorëzimin e Raportit përfundimtarë të bëjë publik 

dhe të hapur rezymenë e tij.  

 
Do të ishte mirë nëse do të bëhej një libër i dëshmive, dhe nëse dikujt i intereson, mund ta 

lexojnë. (Munira Subašić, Shoqata e Lëvizjes së Nënave të enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës, 

Sarajevë, BeH, Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e 

KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 



 

Neni 48. 

Roli i Komisionit në procedimin penal 

Komisioni ka autorizime që: 

(a) të propozoj, në rast se personi për të cilin Komisioni disponon me indikacione serioze se 
ka kryer krim lufte ose shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut, të ia komunikojë 
Komisionit të dhënat me rëndësi për zbulimin e lokalitetit dhe mbetjet mortore të 
personave të humbur, dhe/ose për zbulimin e kryerësve dhe veprave të tjera, kjo të 
merret nga ana e gjykatës kompetente – në rast të procedimit – si rrethanë lehtësuese e 
një rëndësie qenësore me rastin e shqiptimit të lartësisë së dënimit; 

 
48, paragrafi (a). Pasi që bëhet fjalë për krimet e rënda, do të duhej të shtohet – në vetë 

kontaktin me familjet, anëtarët e familjeve ndaj të cilëve është kryer krimi, Nëse familja 

pajtohet me. (Lozanka Radoičić, Shoqata e prindërve Besimi, Shpresa, Dashuria, Beograd, Serbi, 

Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, 

Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 
(a) ti propozoj kryerësit të gjykuar për vepër penale falje të pjesërishme, nëse një gjë e tillë 

nuk është në kundërshtim me dispozitat ligjore të shtetit përkatës, nëse ia komunikon 
Komisionit të dhënat e rëndësishme për zbulimin e  lokalitetit me mbetjet mortore për 
persona të humbur, dhe/ose për zbulimin e kryerësve dhe veprave të tjera; dhe  

 

(b) të propozoj zbutje të jashtëzakonshme të dënimit për personin e gjykuar, nëse një gjë e 
tillë nuk është në kundërshtim me dispozitat ligjore të shtetit përkatës, nëse ia 
komunikon të dhënat e rëndësishme Komisionit për mbulimin e lokalitetit me mbetjet 
mortore të personave të humbur, dhe/ose për zbulimin kryerësve dhe veprave të tjera.  
 
 

(...)të supozojmë se Munira Subašić është zbuluar dhe asaj i gjykohet, dhe ti do të thuash para 

KOMRA-së –se unë kërkoj që Munira Subašić ti zvogëlohet dënimi sepse ajo ka dhënë informata 

për varrezën e caktuar masive, e cila është shumë e rëndësishme për familjen e të zhdukurve. Në 

këtë rast, unë jap përkrahjen time të plotë. (Munira Subašić, Shoqata e Lëvizjes së Nënave të 

enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës, Sarajevë, BeH, Konsultime rajonale me shoqatat dhe 

familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

Unë pajtohem plotësisht me këtë propozim, që dëshmitarëve tu zvogëlohet dënimi, sepse ne të 

gjithë me padurim presim të dimë se ku janë më të dashurit tonë. (Milorad Trifunović, Shoqata e 

familjeve të të kidnapuarve dhe të zhdukurve në Kosovë dhe Metohi, Mitrovicë, Kosovë, 

Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, 

Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 



 

 

Jam plotësisht e sigurt, se familjet e viktimave do të pajtoheshin me propozimin që KOMRA të 

japë propozim për zbutjen (zvogëlimin) e dënimit të atyre të cilët zbulojnë apo tregojnë ku 

janë varrezat masive, por mendoj se kjo nuk është aq e thjeshtë, sepse në disa vende kjo çështje 

ndoshta bënë shkeljen e ligjeve të atyre vendeve. (Gordana Đikanović, Shoqata e familjeve të të 

kidnapuarave dhe të vrarëve në Kosovë dhe Metohi, Panqevë, Serbi, Konsultime rajonale me 

shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 

2010) 

 

(...)unë nuk jam për atë që ai që e zbulon krimin, e ka bërë krimin, dhe tash del e thotë dhe 

pastaj i zbutet dënimi. Ajo është në kundërshtim me vetë rregullat e drejtësisë dhe si e tillë nuk 

është e drejtë.(Ymer Merlaku, Shoqata e ish të burgosurve politik, Klinë, Kosovë, Konsultime 

rajonale me shoqatat dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 

17 dhjetor 2010) 

 

(...)çështja lidhur me zvogëlimin e dënimit, nëse e zbulon varrezën masive apo individuale. Unë 

mendoj se këtu s’ka dilema, nëse familjet e viktimave pajtohen me këtë, mendoj se edhe në 

ditët e sotme kemi mundësinë e zvogëlimit të dënimit për dëshmitarët bashkëpunëtorë, të 

penduarit. (Ružica Spasić, Shoqata e familjeve të personave të zhdukur dhe të rrëmbyer me 

dhunë të nacionalitetit serb, Vukovar, Kroaci, Konsultime rajonale me shoqatat dhe familjet e 

viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 

 

Sipas asaj që e kemi parë në Maqedoni, praktika e stimulimit me shpërblim me të holla nuk 

funksionon, sepse shpërblimi tek ne ka qenë rreth 500.000 e çfarëdo valute, por nuk kemi arrit 

kurrfarë rezultatesh. Prandaj, jam skeptik se praktika e shpërblimit me të holla është e mirë. 

(Branislav Jakimovski, Shoqata Shpresa, Tetovë, Maqedoni, Konsultime rajonale me shoqatat 

dhe familjet e viktimave mbi draft Statutin e KOMRA-së, Prishtinë, Kosovë, 17 dhjetor 2010) 


