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Ak tet the me lu e se të ko mi si o ne ve tje ra për të vërtetën , të ci tu a ra në Sqa ri met

Ga na - Th e Na ti o nal Re con ci li a tion Com mis sion Act, 2002 (Li gji për   Ko mi si o nin na ci o nal për paj tim) 

Gva te ma la  - Agre e ment on the esta blis hment of the Com mis sion to cla rify past hu man rights vi o la ti ons and acts of 
vi o len ce that ha ve ca u sed the  Gu a te ma lan po pu la tion to suff  er 
(Marrëveshja për the me li min e Ko mi si o nit për sqa ri min e shke lje ve të të drej ta ve të nje ri ut dhe dhunës 
në të kaluarën, që ka shkak tu ar vu aj tje për banorët e Guatemalës), 23. qer shor 1994.

Ti mo ri Lindorë   -  UN TA ET Re gu la tion No. 2001/10 on the Esta blis hment of a Com mis sion for Re cep tion, Truth and Re-
con ci li a tion in East Ti mor (Urdhëresa e UN TA ET-s, nr. 2001/10,  për the me li min e Ko mi si o nit për pra ni-
min, të vërtetën dhe paj ti min në Ti mo rin Lindorë), 13. kor rik 2001.

Afri ka e Ju gut     - Pro mo tion of Na ti o nal Unity and Re con ci li a tion Act 1995 ]  [Act 95-34] (Li gji për uni te tin na ci o nal dhe 
paj ti min), 26. kor rik 1995.

Ka na da -  Sche du le “N”, Man da te for the Truth and Re con ci li a tion Com mis sion (Anek si “N”: Man da ti  i Ko mi si o-
nit për të vërtetën dhe paj ti min), 8. maj 2006.

Ke nia  - Th e Truth, Ju sti ce and Re con ci li a tion Com mis sion Bill, 2008 (Li gji për the me li min e Ko mi si o nit për të 
vërtetën, drejtësinë dhe paj ti min, 2008)

Li be ria  - An Act to Esta blish the Truth and Re con ci li a tion Com mis sion (TRC) of Li be ria (Li gji për the me li min e 
Ko mi si o nit për të vërtetën dhe paj ti min në Li be ri), 12. maj 2005.

Ma ro ku  - Da hir n° 1.04.42 Du 19 sa far 1425 (10 avril 2004) Por tant ap pro ba tion des Sta tuts de L’In stan ce Equ ité 
et Récon ci li a tion (Da hir nr. 1.04.42, dt.19. Sa fa ra 1425 (10. prill 2004.) me të ci lin vërtetohet Sta tu ti i Ko-
mi si o nit për të vërtetën dhe paj ti min)

Ma u ri ci u si  - Th e Truth and Ju sti ce Com mis sion Act 2008 (Li gji për Ko mi si o nin për të vërtetën dhe drejtësinë, 2008), 
22. gusht 2008.

Pa ra gu ai   - Ley Nº 2225 Por La Cual se Crea La Co mi sion de Ver dad y Ju sti cia (Li gji për the me li min e Ko mi si o nit 
për të vërtetën dhe paj ti min nr. 2225), 16. te tor 2003.

Pe ru - Dec re to Su pre mo N° 065-2001-PCM (De kre ti su prem nr. 065-2001 - PCM), 2. qer shor 2001.

Si je ra Le o ne  - Th e Truth and Re con ci li a tion Com mis sion Act 2000 (Li gji për the me li min e Ko mi si o nit për të vërtetën 
dhe paj ti min 2000.)

Uj dhe sat  So lo mo ne - Truth and Re con ci li a tion Com mis sion Act 2008 (No. 5 of 2008)(Li gji për the me li min e Ko mi si o nit 
për të vërtetën dhe paj ti min 2008. (nr. 5-2008))
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PJE SA  I. – KUP TI MI I SHPRE HJE VE NË KËTË STA TUT

Ne ni 1
Kup ti mi i shpre hje ve (no ci o ne ve) në këtë Sta tut

Sqa rim

Luftëtarët
Luftëtarët (an glisht: com ba tants, e kur është fj a la për pjesëtarët e for ca ve re be le në kon fl ik tin e ar ma to sur të brendshëm – fi g-
hters janë per so nat të cilët nuk e gëzojnë mbroj tjen nga sul mi, siç e gëzojnë civilët.1. 

Në kon tek stin ndërkombëtarë të kon fl ik tit të ar ma to sur, si luftëtarë vlerësohen pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra të palëve 
në kon fl ikt.2 Megjithatë, siç thek so het në përkufi zimin ci vil në Pro to kol lin I Shtesë (ne ni 50), përpos pjesëtarëve të for ca ve 
të ar ma to su ra ekzistojnë ed he ka te go ri tje ra të ci lat nuk janë civilë. Të gjit ha ato ka te go ri, së bas hku më pjesëtarët e for ca ve 
të ar ma to su ra në kon fl ikt, pa ra qe sin luftëtarët në kon fl ik tin e ar ma to sur ndërkombëtarë .3 Këtu bëjnë pjesë:

-„pjesëtarët e po li ci ve tje ra dhe pjesëtarët e njësive tje ra vul lne ta re, du ke nënkuptuar këtu ed he pjesëtarët e 
rezistencës së or ga ni zu ar” me kusht që ato po li ci apo njësi vul lne ta re ti plotësojnë kus htet si në vi jim:

“a) që në udhëheq je ta kenë per so nin i ci li është përgjegjës për  vartësit e tij;
b) ta kenë një shenjë dal lu e se, dhe e ci la mund të vërehet nga dis tan ca;;
c) që hap ta zi ti mbajnë armët; 
d) që të kryejnë ope ra ci o net e tyre në paj tim me li gjet dhe za ko net e
 luftës”;

- “pjesëtarët e for ma ci o ne ve të rre gull ta të ar ma to su ra të cilët deklarojnë se i përkasin njërës qe ve ri apo pus hte ti, të 
ci lin nuk e ka pra nu ar For ca, nën qe ve ri sjen e të cilës gjen den”;

- “po pul la ta e ter ri to rit të pa o ku pu ar të cilët, në ra stin e afri mit të ar mi kut, vul lne ta risht mar rin armët që të ofrojnë 
rezistencë ndaj sul mit të ar mi kut, e të cilët nuk kanë pasë kohë që të or ga ni zo hen si forcë e rre gullt e ar ma to sur, 
nëse ata hap ta zi i mbajnë armët dhe nëse i respektojnë li gjet dhe za ko net e luftës ”4

Si luftëtarë, në kon fl ik tet jo ndërkombëtarë, padyshim  vlerësohen pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra të shte tit.5 Përpos tyre, 
në radhët e luftëtarëve vlerësohen ed he “pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra di si den te dhe të gru pe ve tje ra të ar ma to su ra të 
or ga ni zu a ra, të ci lat nën komandën përgjegjëse, bëjnë kon trol lin ndaj një pje se ët cak tu ar të ter ri to rit, gjë që u mundëson të 
zhvillojnë ope ra ci o ne us hta ra ke spo ra di ke dhe të përbashkëta  [Pro to kol li II].”6

Nga të pa ra qi tu rat më lartë, rrjedhë se, si në kon fl ik tin e ar ma to sur ndërkombëtarë as htu ed he në atë jondërkombëtarë, ka te-
go ria“luftëtarë” është më e gjerë se sa ajo “pjesëtarë i for ca ve të ar ma to su ra”, sep se “luftëtarë” përfshinë – përpos pjesëtarëve 
të for ca ve të ar ma to su ra – ed he kategoritë tje ra :

në kus htet e kon fl ik tit të ar ma to sur ndërkombëtarë: pjesëtarët e gru pe ve të or ga ni zu a ra të rezistencës; pjesëtarët e - 
for ca ve të rre gull ta të ar ma to su ra të cilët deklarojnë se I përkasin ndonjërës qe ve ri apo pus htet të cilën nuk e ka pra-
nu ar Fu qia, nën qe ve ri sjen e të cilës gjen den; dhe po pul la ta e ter ri to rit të pa o ku pu ar e ci la, me ra stin e afri mit të ar-
mi kut, vul lne ta risht i mar rin armët   (le vee en mas se);

1 In ter na ti o nal Com mit tee of the Red Cross (ICRC), Study on cu sto mary in ter na ti o nal hu ma ni ta rian laë (2005), pra vi lo 3 (De fi  ni tion of Com ba-
tants).

2 Pro to kol li Shtesë I, nën Konventën e  Gjenevës (1977), ne ni 43, pa ra gra fi  2 (“Pjestarët e for ca ve të ar ma to su ra të palëve në kon fl ikt (përpos per-
so ne lit mjekësorë dhe priftërinjëve, të përfshirë në ne nin 33, kon ven ta III) janë luftëtarët…”). 

3 ICRC, Study on cu sto mary in ter na ti o nal hu ma ni ta rian laë (2005), po gla vlje 33, pra vi lo 106 (Con di ti ons for Pri so ner-of-War Sta tus).
4 Pro to kol li Shtesë I, nën Konventëne Gjenevës (1977), ne ni 50, pa ra gra fi  1, (du ke udhëzuar në Konventën e tretë të Gjenevës, ne ni 4, A(2), dhe (6)).
5 ICRC, In ter pe ti ve Gu i dan ce on the No tion of Di rect Par ti ci pa tion in Ho sti li ti es Un der In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Laë (2009), str. 27.
6  Njejtë, fq. 30 (du ke marrë dispozitën nga Pro to kol li Shtesë II, nga ko nev nta e Gjenevës (1977), ne ni. 1).
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në kus htet e kon fl ik tit të ar ma to sur ndërkombëtarë: pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra disidentë apo gru pe ve të tje ra - 
të ar ma to su ra të or ga ni zu a ra. 

Civilët
Civilët janë de fi  nu ar, si në kon fl ik tin e ar ma to sur ndërkombëtarë si në atë jondërkombëtarë, ne ga ti visht, kjo do të thotë si 
per so na të cilët nuk i përkasin for ca ve të ar ma to su ra të shte tit apo gru pe ve tje ra të ar ma to su ra. 

Kur është fj a la për kon fl ik tin e ar ma to sur ndërkombëtarë, kon cep ti “civilë” është i de fi  nu ar në mënyrë eks pli ci te në Pro to-
kol lin Shtesë I, (nga vi ti 1977) në konventën e Gjenevës: 

„Civilë është se ci li per son i ci li nuk i ta kon njërës nga kategoritë e ce ku ra në ne nin 4 (A) (1), (2), (3) dhe (6) të konventës së 
Tretë të Gjenevës dhe ne ni 43 i këtij Pro to kol li“7 

Siç e ka cekë Dho ma e Ape lit të ICTY në lëndën Bla škić, de fi  ni ci o ni për civilë nga ne ni 50 i Pro to kol lit I Shtesë të konventës 
së Gjenevës “në masë të mad he mund të vlerësohet si një shpre hje e të drejtës za ko no re.”8

Pran daj, civilë janë, në kus htet e kon fl ik tit të ar ma to sur ndërkombëtarë, per so nat të cilët nuk i përkasin asnjërës ka te go ri të 
ce kur në konventën e Tretë të Gjenevës, ne ni 4 (A), paragrafët (1), (2), (3) dhe (6):
- Pa ra gra fi  1) for ca ve të ar ma to su ra të njërës palë në kon fl ikt, si dhe as policisë dhe njësive vul lne ta re të cilët hynë si pjesë 
përbërëse e atyre for ca ve të ar ma to su ra 
- Pa ra gra fi  2) policisë tjetër apo njësive tje ra vul lne ta re, du ke nënkuptuar këtu ed he lëvizjet e or ga ni zu a ra të rezistencës, 
të ci lat i përkasin njërës palë në kon fl ikt dhe të cilët veprojnë jashtë apo në kuadër të ter ri to rit të tyre, ma dje ed he po qe se 
ai ter ri tor është i oku pu ar, me kusht që ato njësi të policisë apo njësi vul lne ta re, du ke nënkuptuar këtu ed he këto lëvizje të 
or ga ni zu a ra të rezistencës, përmbushin kus htet si në vi jim:

a) që në udhëheq je të tyre të kenë per so nin përgjegjës për vartësit e tij;
b) të kenë shenjën e cak tu ar dal lu e se e ci la vërehet nga dis tan ca;
c) që ti mbajnë armët hap ta zi;
d) që me ra stin e ve pri me ve të tyre, ti respektojnë li gjet dhe za ko net us hta ra ke;

- Pa ra gra fi  3) for cat e ar ma to su ra të rre gull ta, të ci lat deklarojnë se i përkasin ndonjërës qe ve ri apo pus htet të ci lin nuk e ka 
pra nu ar For ca, nën qe ve ri sjen e të cilës gjen den; 
- Pa ra gra fi  6) po pul la ta e ter ri to rit të pa o ku pu ar, të cilët me ra stin e afri mit të ar mi kut, i mar rin armët për t’i bërë rezistencë 
sul mit të ar mi kut, e të cilët nuk kanë pasë kohë të organizojnë njëri të rre gull ta të ar ma to su ra, nëse ata hap ta zi i mbajnë 
armët dhe nëse i respektojnë li gjet dhe za ko net us hta ra ke (të as htu qu aj tur. le vee en mas se).

(Kur bëhet fj alë për ne nin 43, të pro to kol lit Shtesë I, i përmendur në de fi  ni ci o nin për civilët, ne ni 50 i Pro to kol lit, ai nen (43) 
nuk sjellë ndonjë ka te go ri të re, përpos atyre që janë cekë në paragrafët (1), (2), (3) dhe (6) nga ne ni 4(A) të konventës së Tretë 
të Gjenevës. Ne ni 43 vetëm i de fi  non ato të de fi  nu a rat më parë “for cat e ar ma to su ra të njërës palë në kon fl ikt”.9)

Në kon fl ik tin e ar ma to sur jo-ndërkombëtarë, kon cep ti “civilë” sërish është de fi  nu ar ne ga ti visht, dmth; dal li min e saj nga 
kategoritë tje ra.10 Në kon fl ik tin ndërkombëtarë, këto ka te go ri tje ra janë:

for cat e ar ma to su ra të shte tit, - 
for cat e ar ma to su ra di si den te, dhe  - 

gru pet e tje ra të ar ma to su ra (të ci lat i plotësojnë kus htet të ci lat i re fe ro hen komandës përgjegjëse, kryer ja e ak si-
o ne ve us hta ra ke të rre gull ta dhe të har mo ni zu a ra, kon trol li ndaj një pje se të cak tu ar të ter ri to rit, dhe aftësia që të 
veprojnë në paj tim me dis po zi tat e të drejtës ndërkombëtare hu ma ni ta re të ci lat kanë të bëjnë me kon fl ik tin e ar-
ma to sur ndërkombëtarë. 11 

7 Pro to kol li Shtesë I, nga ko nev nat e Gjenevës (1977), ne ni. 50, pa ra gra fi  1 (De fi  ni ci i o ni për  civilët).
8 Ven di mi i Gjykatës së Tri bu na lit, në lëndën Bla škić (kor rik 2004), pa ra gra fi . 110.
9 Ne ni 43, pa ra gra fi  1, Pro to kol li Shtesë I, thotë: “For cat e ar ma to su ra të palës në kon fl ikt përbëhen nga të gjit ha for cat e ar ma to su ra të or ga ni zu-

a ra, gru pet dhe njësitë, të vëna nën komandën e ci la është përgjegjëse për atë palë dhe për udhëheq jen e vartësve të saj, ma dje ed he kur ajo palë 
është e për faq ësu ar me qe ve ri apo ndonjë pus htet të ci lin pa la kundërshtare nuk e pra non.”

10 ICRC, In ter pe ti ve Gu i dan ce on the No tion of Di rect Par ti ci pa tion in Ho sti li ti es Un der In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law (2009), str. 30.
11 Njejtë.
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Anëtarë/anëtare të Ko mi si o nit
Ed he pse pu na e Ko mi si o nit do të përfshinë një numër të madh të per so na ve në funk si o ne të ndryshme, “Anëtarët/
anëtaret e Ko mi si o nit” është ter min i ci li ka të bëjë vetëm në 20 per so nat që janë emëruar, nga kryetarët e palëve kon trak-
tu e se, për të shërbyer në ato funk si o ne në Ko mi sion. Per so nat tjerë i përkasin per so ne lit të Ko mi si o nit dhe kryejnë punët 
në emër të Ko mi si o nit.

Ven di i bur gi mit
De fi  ni ci o ni i “ven dit të bur gi mit” në Sta tut, nuk mbështetet në de fi  ni ci o nin nga ci li do do ku ment li gjor ndërkombëtarë, du-
ke pa sur pa rasysh se bu ri met re le van te li gjo re ndërkombëtare, përfshijnë Konventën e tretë të Gjenevës (për të bur go su rit e 
luftës) dhe Konventën e katërt të Gjenevës (për mbroj tjen e civilëve në kon fl ik tet e ar ma to su ra) nuk përmbajnë de fi  ni ci o nin 
e shpre hje ve siç janë “ven di i bur go sjes”, dhe as “kamp për qen dri mi” dhe “qen dër grum bul li mi”, dy ter me apo shpre hje këto 
të ci lat shpesh përdoren gjatë di sku ti me ve në palët kon trak tu e se, me be si min e përhapur (të ga bu ar) se këto ter me janë të 
de fi  nu a ra në të drejtën ndërkombëtare.

Në kon fl ik tet e ar ma to su ra në ter ri to rin e ish RSFJ-së, në ven det e bur go sjes shpesh kanë qenë per so nat bur go sja e të cilëve ka 
qenë kundërligjore, por ka pasë ed he per so na bur go sja e të cilëve ka qenë në bazë li gjo re. Ba za li gjo re ka ek zi stu ar në lid hje me 
robërit e luftës, si dhe per so nat tjerë, për të cilët ka ek zi stu ar dyshi mi apo be si mi se kanë qenë të an gaz hu ar në ak ti vi te te kundër 
sigurisë së shte tit.12 Ato ak ti vi te te përfshijnë spi u ni min, sa bo ti min, apo dhënien e in for ma ta ve shte tit ar mik ose per so na ve të 
shte tit ar mik. (Nga ana tjetër, qëndri mi ar miq ësor ndaj shte tit, përderisa nuk shndërrohet në ve prim ak si o ni, nuk pa ra qet bazë 
li gjo re për ar re sti min apo bur go sjen e atij per so ni.13) Bur go sja e civilëve du het të jetë ab so lu tisht e ne voj shme (ab so lu tely ne ces-
sary) në mënyrë që të jetë e ligjshme.14 Përveç kësaj, ma dje ed he nëse bur go sja (ar re sti mi) në fi l lim ka qenë në paj tim me li gjin, ai 
bëhet i paligjshëm nëse atij per so ni nuk i mundësohet që gjyka ta kom pe ten te apo or ga ni ad mi ni stra tiv të mos e hulumtojë bur-
go sjen (ar re sti min) sa më parë, dhe që gjyka ta apo or ga ni ad mi ni stra tiv ta bëjë këtë ed he më vonë, në in ter va le të rre gull ta.15

Pa marrë pa rasysh a ek zi ston apo jo ba za li gjo re për bur go sje, ndaj per so na ve ët bur go sur du het të ketë sjel lje hu ma ne (njerëzore), 
që nënkupton nda li min e tor tu ri mit dhe sjel lje ve tje ra të dhun shme dhe nënçmuese apo dënimin dhe përfshinë obli gi min e kuj-
de sit për të sëmurët dhe të pla go su rit, fur ni zi min me us hqim dhe ujë dhe mbroj tje nga kus htet e vështira at mos fe ri ke. 

Personat e zhdukur
De fi  ni ci o ni i per so na ve të zhdu kur në këtë Sta tut mbështetet në pjesën më të mad he në de fi  ni ci o nin nga Kon ven ta 
Ndërkombëtare për mbroj tjen e të gjithë per so na ve të zhdu kur  me dhunë, e ci la ka hyrë në fu qi në dhje tor të vi tit 2010. Por, 
përderisa de fi  ni ci o ni nga Kon ven ta e ku fi  zon ter min e zhdu kjes së dhun shme në si tu a ta në të ci lat përgjegjësinë e bar tin or-
ga net shtetërore, gjegjësisht per so nat apo gru pet per so nash të cilët veprojnë si pas ur dhra ve, me mbështetje dhe pëlqi min 
e or ga ne ve shtetërore, si pas de fi  ni ci o nit të Sta tu tit me per so nin e zhdu kur nënkuptojmë ed he ata per so na për zhdu kjen ë 
të cilëve janë përgjegjëse ed he ato for ca të ci lat në kon fl ik tin e ar ma to sur luftojnë kundër for ca ve shtetërore.16 Ky zgje rim i 
ter mit “per so ni i zhdu kur” është i domosdoshëm në kon tek stin e ish RSFJ-së së di kur shme, nëse mer ret pa rasysh se në të 
shumtën e ras te ve përgjegjëse për zhdu kjen e per so na ve kanë qenë for ma ci o net të ci lat kanë për faq ësu ar çfarëdo pus hte ti, e 
as nuk kanë ve pru ar në emër të qe ve risë shtetërore.

Pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra
ter mi “pjesëtarë i for ca ve ët ar ma to su ra” në kon fl ik tin ndërkombëtarë është de fi  nu ar në Pro to kol lin Shtesë I, (nga vi ti 1977), 
dhe katër kon ven ta ve të Gjenevës, në ne nin 43, dhe atë si në vi jim:

12 Ven di mi i Këshillit të Ape lit të MKTJ, në lëndën Če le bi ći (shkurt 2001), pa ra. 321 (du ke ci tu ar Konventën IV të Gjenevës, ne ni 5).
13 Ven di mi i Këshillit të Ape lit të MKTJ, në lëndën Če le bi ći (shkurt 2001), pa ra 280 (du ke u thir rur në Ko mi te tin Ndërkombëtarë të Kryqit të Kuq, 

Ko ment nga Kon ven ta IV e Gjenevës, fq. 56) 
14 Ven di mi i Këshillit të Ape lit të MKTJ, në lëndën Če le bi ći, pa ra. 320; ven di mi i Këshillit të Ape lit të MKTJ në lëndën Kor dić i Čer kez, pa ra. 70.
15 Ven di mi i Këshillit të Ape lit të MKTJ, në lëndën Če le bi ći, pa ra. 320; Ven di mi i Këshillit të Ape lit të MKTJ, në lëndën Kor dić i Čer kez, pa ra. 70 

(ci ton Konventën e Gjenevës IV, ne ni 43(1): “Se ci li per son i mbroj tur i ci li është in ter nu ar apo është dërguar në qëndrim të detyrueshëm, ka të 
drejtë të marrë ven di min në lid hje me të, që ven di mi i marrë për të më parë, në kohën sa më të shkurtë të marrë në rishqyrtim, gjyka ta apo or ga ni 
ad mi ni stra tiv, e ci la në atë rast do të konstatojë forcën e ci la e mbanë atë per son. Nëse ven di mi për in ter nim apo për qen drim të detyrueshëm, 
ka mbetë në fu qi, gjyka ta apo or ga ni ad mi ni stra tiv, do ti qa set përkohësisht apo kohë pas ko he, së pa ku dy herë ne vit, do ti qa set hu lum ti mit të 
ras tit ët atij per so ni, me qëllim që ven di mi i parë të ndrysho het në të mirë të tij, nëse rret ha nat e lejojnë një gjë të tillë”).

16 Si pas Konventës Ndërkombëtare për mbroj tjen e per so na ve nga zhdu kjet e dhun shme, ,e “zhdu kje të dhun shme” nënkuptohet “bur go sja, pa-
ra bur gi mi, rrëmbimi apo çfarëdo formë tjetër e pri vi mit nga li ria nga ana e or ga ne ve shtetërore apo per so nit apo gru pe ve të per so na ve të cilët 
veprojnë si pas urdhërit, me mbështetje dhe pëlqi min nga or ga net shtetërore, pas së cilës refuzojnë të pranojnë veprën e kryer të pri vi mit nga li ria 
të per so na ve tjerë, apo nuk tr geon për fa tin e per so na ve të zhdu kur, apo për ven det ku ndod hen ata, me ç’rast ai per son vi het jashtë mbroj tjes 
li gjo re” (ne ni 2 i Konventës). 
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“For cat e ar ma to su ra të palës në kon fl ikt përbëhen nga të gjit ha for cat e ar ma to su ra të or ga ni zu a ra, gru pet dhe njësitë, të 
vëna nën komandën e ci la është përgjegjëse për atë palë dhe për udhëheq jen e vartësve të saj, ma dje ed he kur ajo palë është 
e për faq ësu ar me qe ve ri apo ndonjë pus htet të ci lin pa la kundërshtare nuk e pra non” (pa ra gra fi  1).

Pra, pjesëtarë i for ca ve të ar ma to su ra është pjesëtari i ndonjërit for ma cion të ce kur më lartë në ne nin 43, pa ra gra fi  1, të 
Pro to kol lit Shtesë I. Në të njëjtin nen thek so het ed he ajo se “sa herë që pa la në kon fl ikt përfshinë organizatën pa ra mi li ta re 
apo ndonjë shërbim të ar ma to sur për mbaj tjen e rre gul lit në radhët e sa ja të ar ma to su ra, ajo është e obli gu ar që për ketë t’i 
njoftojë palët tje ra në kon fl ikt” (pa ra gra fi  3). Pran daj, ed he for cat pa ra mi li ta re dhe po li cia mund të përfshihen në for cat e 
ar ma to su ra të shte tit.

Ter mi “for cat e ar ma to su ra” në kon fl ik tin e ar ma to sur ndërkombëtarë, për dal lim nga kon fl ik ti ndërkombëtarë nuk është 
de fi  nu ar shpre hi misht në ndonjë do ku ment të të drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare. Mirëpo, si pas in ter pre ti mit auto ri ta tiv 
të Ko mi te tit Ndërkombëtarë të Kryqit të Kuq, de fi  ni ci o ni “kon fl ik ti i ar ma to sur” i ci li vlenë për kon fl ik tet ndërkombëtare 
është i zbatueshëm ed he në kon tek stin e kon fl ik te ve jo-ndërkombëtare, kështu që  në te janë ed he “pjesëtarët e for ca ve të 
ar ma to su ra” pjesëtarët e for ca ve të rre gull ta us hta ra ke shtetërore, pa staj gru pet dhe njësitë e vëna nën komandën e ci la është 
përgjegjëse për shte tin. 17

Siç është thënë në sqa ri min për ter min “luftëtarët”, ka te go ria “pjesëtarë i for ca ve të ar ma to su ra” është më e ngushtë së sa 
ka te go ria “luftëtarë”, në kup ti min që, përpos “pjesëtarëve të for ca ve të ar ma to su ra” në kategorinë e luftëtarëve bëjnë pjesë 
ed he:

në kus htet e kon fl ik tit të ar ma to sur ndërkombëtarë: pjesëtarët e gru pe ve të or ga ni zu a ra të rezistencës; pjesëtarët e - 
for ma ci o ne ve të rre gull ta të ar ma to su ra të cilët deklarojnë se i takojnë ndonjë qe ve rie apo pus hte ti, të cilën nuk e 
pra non For ca, nën qe ve ri sjen e të cilës gjen den; dhe po pul la ta e ter ri to rit të pa o ku pu ar e ci la, më ra stin e afri mit të 
ar mi kut, vul lne ta risht i mar rin armët për rezistencë (le vee en mas se); 
në kus htet e kon fl ik tit ndërkombëtarë: pjesëtarët e for ca ve të ar ma to su ra di si den te dhe gru pe ve të ar ma to su ra të - 
or ga ni zu a ra. 

Luf ta ose for ma tje ra të kon fl ik tit të ar ma to sur
Ter mi ni “Luf ta ose for ma tje ra të kon fl ik tit  të ar ma to sur” (nga ne ni 14 (c) – (e) ne ni 15, dhe ne ni 21 të Sta tu tit) du het kup-
tu ar në mënyrën se si Pa ne li i ape lit i Tri bu na lit Pe nal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë (TPNJ), e ka de fi  nu ar si “kon fl ikt i 
ar ma to sur)”. 

Kon fl ik ti i ar ma to sur ek zi ston ku do  ku ka ard hur te përdorimi i forcës së ar ma to sur në mes shte te ve ose në dhunën e vaz-
hdu es hme të ar ma to sur në mes të pus hte tit dhe të gru pe ve të ar ma to su ra të or ga ni zu a ra, ose në mes të gru pe ve të til la bren da 
një shte ti. (Ven di mi i Pa ne lit të Ape lit, në lëndën Ta dic, si pas ankesës së mbroj tjes mbi kompetencën e Gjykatës (te tor 1995, 
pa ra gra fi  70). De fi  ni ci o ni i përmendur ka të bëjë si me kon fl ik tin e ar ma to sur ndërkombëtarë, po as htu ed he me kon fl ik tin e 
ar ma to sur të ka rak te rit jo ndërkombëtarë. 

Gjatë pro ce sit kon sul ta tiv, shu me prej pjesëmarrësve kanë shpre hur bin djen që për kon fl ik tin e ar ma to sur në ven din e tyre 
do të du hej shfrytëzuar ter min “luftë” gjegjësisht që ter mi ni “kon fl ikt i ar ma to sur” nuk do të is hte ade ku at për shkak se, kin se 
ka të bëjë vetëm me kon fl ik tet e brendshme dhe e zvogëlon di men si o nin real të asaj se çfarë ka ndod hur. Një bin dje e tillë 
nuk ka mbulesë në të drejtën ndërkombëtare, i ci li shfrytëzon ter mi nin “ kon fl ikt i ar ma to sur”, pavarësisht nga ajo se a is hte 
ai ndërkombëtar ose i brendshëm, dhe pavarësisht nga in ten si te ti i kon fl ik tit. TPNJ në të gjit ha aktgjyki met, në mënyrë kon-
si sten te ka shfrytëzuar ter mi nin “kon fl ik ti i ar ma to sur” me ç’rast ka pa su ar terminologjinë nga marrëveshjet ndërkombëtare 
ju ri di ke të datës më të re (dy Pro to kol le plotësuese nga vi ti 1977, nga Kon ven ta e Gjenevës) dhe kanë sqa ru ar që kon cep ti i 
“luftës”, me fj alë të tje ra ka m mbi sun du ar në të kaluarën, por, në ndërkohë, në masë të mad he është zëvendësuar me no ci o nin 
më të gjerë “kon fl ik ti i ar ma to sur” (Ven di mi i Pa ne lit të Ape lit në lëndën Ta dic, si pas ankesës së mbroj tjes në kompetencën e 
gjykatës (te tor 1995), pa ra gra fi  87). Sta tu ti i Gjykatës së përhershme pe na le ndërkombëtare, gjit has htu shfrytëzon ter mi nin 
“kon fl ik ti i ar ma to sur ndërkombëtar”(ne ni 8 (2( (b)), dhe “kon fl ik ti i ar ma to sur me ka rak ter jo-ndërkombëtar” (ne ni8 (d) (c)). 
Ed he pse for mu li mi “kon fl ik ti i ar ma to sur” e ab sor bon atë se çfarë në mënyrë tra di ci o na le nënkupton me luftën, for mu li mi 
i pro po zu ar (“luf ta ose for ma të tje ra të kon fl ik tit të ar ma to sur”) në Sta tu tin e Ko mi si o nit, si kom pro mis shfrytëzohet ter-
mi“luf ta”, du ke marrë pa rasysh në bin djen e fu qis hme në di sa palë kon trak tu e se, se vetëm ai term në mënyrë ade ku a te tre gon 
atë se çfarë ka ndod hur në ven det e tyre gjatë vi te ve të nëntëdhjeta. 

17 ICRC, “In ter pe ti ve Gu i dan ce on the No tion of Di rect Par ti ci pa tion in Ho sti li ti es Un der In ter na ti o nal Hu ma ni ta rian Law” (2009), fq. 30-31.
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Kri mi i luftës
Për ne vo jat e këtij Sta tu ti, për shkak të thjeshtësimit në for mu li me, ter mi “krim luf te” shfrytëzohet në kup ti min më të gjerë, 
kështu që përfshinë si kri met e luftës në kup tim të ngushtë ju ri dik, po as htu ed he kri met kundër njerëzimit dhe gje no ci din. 
Zgjid hjes së tillë i mun gon saktësia e plotë li gjo re, du ke qenë se gje no ci di dhe kri mi ndaj njerëzimit mund të kryhen ed he në 
si tu a tat kur nuk ek zi ston kon fl ik ti i ar ma to sur, dhe atëherë as nuk pa ra qe sin kri me të luftës. Por, kjo zgjid hje nga Sta tu ti ka 
një pre ce dent, psh, në ra stin e emërtimit (gjit has htu për shka qe prak ti ke) “De par ta men ti për kri me luf te” të de par ta men te ve 
të Gjykatës në Bosnjë e Hercegovinë dhe në Prokurorinë e Bosnjë e Hercegovinës, të ci lat mer ren me pro ce si min e kri me ve 
të luftës në kup ti min e ngushtë, por ed he më kri min ndaj njerëzimit dhe gje no ci din. 

Kri mi i luftës, si pas të drejtës pe na le ndërkombëtare, përfshinë shke ljet e rënda të  Konventës së Gjenevës nga vi ti 1949.18, ). 
si dhe shke ljet se ri o ze të Kon ven ta ve dhe rre gul la ve za ko no re të ci lat, si pas të drejtës kon trak tu e se ose za ko no re, kërkojnë 
përgjegjësinë in di vi du a le pe na le.19 

Kri mi kundër njerëzimit dhe gje no ci di përmbajnë ele men te në bazë të cilëve dallojnë nga kri met e luftës. Njëri prej dal li me-
ve të rëndësishme ka të bëjë me atë se, për dal lim nga kri met e luftë, kri met kundër njerëzimit dhe gje no ci di mund të jenë të 
kryer në kohë pa qe je, gjegjësisht në mungesë të kon fl ik te ve të ar ma to su ra. Gje no ci di nënkupton cilëndo prej ve pra ve në vi jim, 
të kryera me qëllim që në tërësi ose pjesërisht të shkatërrohet ndonjë grup na ci o nal, et nik, ra cor ose fe tar si të tillë: (a)vra sja 
e pjesëtarëve të gru pit; (b) shkak ti mi i lëndimeve të rënda tru po re ose lëndimeve shpirtërore të pjesëtarëve të gru pit, (c) im-
po ni mi i qëllimshëm për pjesëtarët e gru pit kus hte je te se, të llo ga ri tu ra që ti sjel lin de ri te shkatërrimi i plotë ose shkatërrimi 
i pjesërishëm fi  zik; (d) ven do sja e ma sa ve të ci lat kanë për qëllim pen gi min e lin dje ve bren da gru pit; dhe, (e) shpërngulja e 
dhun shme e fëmijëve të atij gru pi në një grup tjetër.20 Kri met kundër njerëzimit janë ve prat pe na le si vi jon, kur janë kryer si 
pjesë e përhapur ose e sul mit si ste ma tik kundër popullsisë ci vi le, me dijeninë të kryerësit se ve prat e til la hynë bren da  kor ni-
za ve të atij sul mi: (a) vra sja; (b) shfa ro sja; (c) robërimi; (d) de por ti mi; (e) bur go sja; (f ) tor tu ra; (g) dhu ni mi; (h) përndjekja në 
bazë po li ti ke, ra co re dhe fe ta re; dhe (i) ve prat tje ra jo hu ma ne.21

Re pu bli ka So ci a li ste Fe de ra ti ve e Jugosllavisë 
Da ta e the me li mit e të as htu qu aj turës “Ju go slla via e dytë”, ose Ju go slla via De mo kra ti ke Fe de ra ti ve (JDF), (29. nëntor 1943) 
ndërlidhet me mbled hjen e dytë të AV NOJ-it në Jaj ce, nën udhëheq jen e Partisë Ko mu ni ste te Jugosllavisë PKJ). Pas zgjed-
hje ve nën kon trol lin e PKJ, Asam ble ja Kus hte tu e se, me 29 nëntor 1945, sol li shpal ljen për De kla ri min e Republikës,  e ci la në 
Deklaratë u qu ajt “Re pu bli ka Po pul lo re Fe de ra ti ve e Jugosllavisë” (RPFJ), Si pas Kushtetutës së vi tit 1963, emri zyrtar i shte tit 
u shndërrua në “Re pu bli ka So ci a li ste Fe de ra ti ve e Jugosllavisë” RSFJ. Ed he pse emri RSFJ është shfrytëzuar zyrta risht që nga 
da ta 27 prill,1992, kur Ser bia dhe Ma li i Zi ed he e the me luan Republikën Fe de ra le të Jugosllavisë (RFJ), tanimë tre guan se, me 
shpal ljen e de kla ra ta ve të pavarësisë nga ana e Sllovenisë dhe Kroacisë, me 25. qer shor. 1991, de fac to erd hi ed he de ri te fun di 
i ish shte tit të përbashkët. 

Shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut
Ed he pse de fi  ni ci o ni pra nu ar shes ha zi mbi shke ljet e rënda e të drej ta ve të nje ri ut nuk ek zi ston,22 shke ljet e cak tu a ra të të 
drej ta ve, në bu ri met ndërkombëtare – ju ri di ke za ko nisht  thek so hen si for ma “të rënda të shke lje ve të të drej ta ve të nje ri ut” 
(angl. Gross vi o la ti ons of hu man rights):23 Vra sjet; robërimet; bur gi mi i kundërligjshëm; tor tu ra; zhdu kjet e dhun shme; dhe 
depërtimi dhe shpërngulja e dhun shme e popullsisë, si dhe dis kri mi ni mi si ste ma tik. Në do ku men tet ju ri di ke ndërkombëtare 

18 Sta tu ti i Tri bu na lit pe nal ndërkombëtar për ish Ju go slla vin, (1993), ne ni 2; Sta tu ti i Romës i Gjykatës pe na le ndërkombëtare (1998), i hyrë në 
fu qi në vi tin 2002), ne ni (8) (2) (a). 

19 Ven di mi i pa ne lit të ape lit  i TPNJ mbi kompetencën në lëndën Ta dic, si pas mbroj tjes për kompetencën e gjykatës (te tor 1995)pa ra gra fi  89 dhe 
94. po as htu, shi ko Aktgjyki min e Pa ne lit të ape lit të TPNJ në lëndën Ku na rac dhe të tjerët (qer shor 2002).

20 Kon ven ta për pen gi min dhe dënimin e kri mit dhe gje no ci dit (1948, ka hyrë në fu qi 1951), Ne ni II.
21 Aktgjyki mi i pa ne lit gjyku es i TNPJ në lëndën Ku na rac dhe të tjerët qer shor 2002), pa ra gra fi  85; Sta tu ti i Tri bu na lit pe nal ndërkombëtar për ish 

Jugosllavinë ne ni5.
22 Për shem bull shi ko Step han Par men ti er, “In ter na ti o nal Cri mes and Tran si ti o nal Ju sti ce:ëhere do es or ga ni sed cri me fi t” Ri vi sta di Cri mi no lo gia, 

Vit ti mo lo gia e Si cu rez za Vol. III – N. 3, Vol. IV – N. 1 –Set tem bre 2009 – Apri le 2010, www.vit ti mo lo gia.it/ri vi sta/ar ti co lo_par men ti er_2009-
03_2010-01.pdf,fa qe91

23 Bu ri met më së shpes hti të ci tu a ra, në të ci lat numërohen këto for ma të shke lje ve të rënda e të drej ta ve të nje ri ut janë: “Con clu si ons of the Mas-
stricht Se mi nar on the Right to Re sti tu tion, Com pen sa tion and Re ha bi li ta tion for Vic tims of Gross Vi o la ti ons of Hu man Rights and Fun da men tal 
Fre e doms”, e pu bli ku ar në pu bli ki min Se mi nar on the Right to Re sti tu tion, Com pen sa tion and Re ha bi li ta tion for Vic tims of Gross Vi o la ti ons of 
Hu man Rights and  Fun da men tal Fre e doms, SIM Spe cial, No.13, Utrecht, Net her lands In sti tu te of Hu man Rights, 1992, fa qe 16-21, dhe “De fi -
ni tion of gross and lar ge-sca le vi o la ti ons of hu man rights as an in ter na ci o nal cri me” (ra port i Sta ni sla va Cher nic hen ka, ra por tu es spe cial i K.B., 
Ko mi si o nit për të drej tat e nje ri ut), UN Doc.E/CN.4/Sub.2/1993/10(1993).
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dhe literaturë nuk ek zi ston kon sen sus lid hur me atë se a pa ra qe sin shke lje e të drej ta ve të nje ri ut shke ljet e të drej ta ve tje ra 
(për shem bull, atyre eko no mi ke dhe so ci a le). 

Kryerësi 
Ter mi ni “kryerësi” përfshinë kryerësin dhe bashkëkryerësin, dhe gjit has htu ed he pjesëmarrësin (nxitësin), ndihmësin, dhe 
me të Drejtën pe na le ndërkombëtare ed he urdhërdhënësin, ndërsa si pas di sa autorëve ed he per so nin i ci li ka të as htu qu-
aj turën “përgjegjësinë ko man du e se”). No ci o ni “kryerësi” në kup tim të gjerë  është në përputhje me çfarë përcaktojnë  li gjet 
pe na le dhe Ko dek si pe nal i Serbisë, dhe Ko dek si pe nal i Ma lit të Zi, të cilët shpre hi misht krijojnë de stink si o nin ndërmjet 
“kryerësit”, si kup tim i gjerë, dhe “ek ze ku to rit”, si kup tim i ngushtë.24 Li gji pe nal i BH shfrytëzon ter mi nin “po či ni lac” dhe 
“uči ni telj” (“bërës” dhe “kryerës”), për kategorinë e ci la në li gjet e Serbisë dhe Ma lit të Zi ka rak te ri zo het si “kryerës”; më pa-
staj Li gji pe nal i Kosovës shfrytëzon ter min “ek ze ku tu e si”, ndërsa Li gji pe nal i Kroacisë me ter min “bërësi” (“po či ni telj”). 

Vik ti mat
De fi  ni ci o ni për vik ti mat në Sta tut është marrë nga do ku men ti Pa ri met dhe Udhëzimet the me lo re për të drejtën dhe shërimin 
li gjor dhe kom pen zi min për vik ti mat e shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut dhe shke lje ve të rënda të të drejtës hu ma ni-
ta re ndërkombëtare, të mi ra tu a ra në Rezolutën e Përgjithshme të Asamblesë së OKB-së në vi tin 2005.25 Nga de fi  ni ci o ni del 
se për sta tu sin e viktimës është e do mos dos hme që dëmi të jetë shkak tu ar nga ve pri mi ose ve pri mi, i ci li pa ra qet shke lje të 
drej ta ve të nje ri ut apo shke lje të të drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare.  

24 Ko di pe nal, sl. Li sta e rep. Serbisë, nr. 85/2005, pos.ndryshi met 119/09, ne ni 112; Ko di pe nal, sl.li sta Ma li i Zi, nr. 70/2003, pos. ndryshi met 
25/2010, ne ni 142.

25 Re zo lu ta nr. 60/147 prej 16. dhje tor 2005., pa ra gra fi . 8.
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PJE SA  II. – DIS PO ZI TAT E PËRGJITHSHME

Ne ni 2.
De fi  ni ci o ni

Sqa rim

Do ku men ti i pro po zu ar, Sta tu ti i KO MRA-së, është i natyrës li gjo re si kontratë ndërkombëtare. Nga palët kon trak tu e se 
(nënshkruese) pri tet që pas nënshkrimit të Sta tu tit, atë ta miratojnë në Par la men tet e tyre. Në të njëjtën mënyrë është the-
me lu ar ed he Gjyka ta Ndërkombëtare Pe na le me se li në Hagë26. Gjit has htu ed he Agjen si o ni Ndërkombëtarë për ripërtëritje të 
energjisë (IRE NA) është the me lu ar me sta tu tin e organizatës, si marrëveshje ndërkombëtare (në anek sin me kontratë)27.

Ne ni 3.
Sim bo let

Sqa rim

Për shem bull, Gjyka ta Pe na le Ndërkombëtare është “e auto ri zu ar të ven dos fl a mu rin, emblemën dhe she njat e sa ja në hapësirat, 
auto mje tet dhe në mje tet tje ra tran spor tu e se, të ci lat do të shfrytëzohen për qëlli me zyrta re”28. Dis po zi tat për vulën i kis hin 
për bazë ak tet e di sa ko mi si o ne ve, për të vërtetën, siç është ai në Ke ni29.

Ne ni 4.
Se lia dhe Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv

Sqa rim

Se lia e Ko mi si o nit gjen det në kryeqyte tin e Bosnjës dhe Hercegovinës (BH), për shkak të vle ra ve sim bo li ke të Sarajevës, si 
vend në të ci lin është zhvil lu ar luf ta drejtpërdrejtë, si dhe in ten si te tit të luftës dhe pa so ja ve të sajë në nu mrin e njerëzve të 
hum bur në ter ri to rin e BH-së. Gjit has htu, është e rëndësishme për kryer je të suk sesshme të detyra ve nga ana e Ko mi si o nit 
sep se, ke mi të bëjmë me qyte tin i ci li mund të sigurojë kus htet e do mos dos hme për punën e tij. Në kon sul ti met e gjer ta nis hme 
mbi the me li min e Ko mi si o nit nuk kis hte kundërshtime të mëdha lid hur me këtë zgjid hje.

Se se lia e Ko mi si o nit gjen det në Sarajevë, do të thotë se aty ndod het Zyra qen dro re e Ko mi si o nit, me emërtimin Se kre ta ria 
ek ze ku ti ve (shih ne nin, 39 të Sta tu tit). Gjit has htu, anëtarët e Ko mi si o nit, si pas rre gul lo res, do të mbajnë ta ki met në Sarajevë. 
Ko mi si o ni, megjithatë, do të ketë zyrat e tij në të gjit ha palët kon trak tu e se (nënshkruese) si pas ne nit 40, të Sta tu tit. 

26 Ne ni 1, Gjyka ta, Sta tu tit Ro mak të Gjykatës Pe na le Ndërkombëtare (Sl. list SRJ – Marrëveshjet ndërkombëtare nr. 5/2001) pa ras heh si në vi jim: 
“Gjyka ta ndërkombëtare Pe na le (në tek stin në vi jim „Gjyka ta” the me lo het me këtë akt ju ri dik. Th e me lo het si or gan i përhershëm ju ri dik dhe 
është kom pe tent për zba ti min e procedurës pe na le kundër per so na ve për ët cilët ek zi ston dyshi mi i ba zu ar se kanë kryer ve pra të rënda pe na le 
të rëndësisë ndërkombëtare, në mënyrën si është paraparë me këtë Sta tut, dhe do të plotësohet si pas kom pe ten ca ve ndërkombëtare pe na le të 
shte te ve. Kom pe ten ca e Gjykatës dhe funk si o ni mi i saj janë të rre gul lu a ra si pas dis po zi ta ve të këtij Sta tu ti.”

27 Ne ni 1, i Sta tu tit të Agjen si o nit Ndërkombëtarë për ripërtëritje të energjisë (përkthimi si pas Sl. Th ënsëi i  Rep. Sërbisë, nr. 105/09): „Palët e këtij 
Sta tu ti  me këtë caktojnë Agjen si o nin Ndërkombëtarë për ripërtëritjen e energjisë (në tek stin në vi jim: Agjen si o ni) në paj tim me kus htet  dhe 
dis po zi tat në vi jim” Sta tu ti është har tu ar me 26. ja nar 2009.  dhe hyn në fu qi ,e 8. kor rik 2010.

28 Ne ni 5, Li gji për vërtetimin e marrëveshjes mbi lehtësirat  dhe imu ni te tit të Gjykatës pe na le ndërkombëtare, Ga ze ta Po pul lo re e Republikës së 
Kroacisë, Nr 10/04

29 Ke nia, Ne ni 31 (“Vu la e Ko mi si o nit). 
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Ne ni 5.
Sta tu si ju ri dik (li gjor)

Sqa rim

Ko mi si o ni si organizatë ndërkombëtare, do të ketë su bjek ti vi tet li gjor. Kjo dispozitë mundëson kon sti tu i min e Ko mi si o nit 
si per son li gjor i ci li mund të gëzoj të drej ta dhe detyri me në si ste min li gjor, gjegjësisht të lidhë kon tra ta, të gëzoj të drejtën 
e dis po ni mit me pronë të tundshme dhe të pa tundshme, dhe të ini ci oj pro ce du ra li gjo re. Sa për kra ha sim, marrëveshja për 
bashkëpunim mes shte te ve të Këshillit për bashkëpunim ra jo nal (or ga ni za ta ve ndërkombëtare e ci la është ar ri tur në mu a jin 
Shkurt 2008, si pa su e se e Pak tit të Sta bi li te tit të dikurshëm për Evropën Ju glin do re) dhe Këshillit të mi ni stra ve të Bosnjë e 
Hercegovinës (ven dit mikpritës) përcakton që Se kre ta ri a ti i Këshillit për bashkëpunim ra jo nal të ketë iden ti tet li gjor të aftë 
për re a li zi min e detyrës.30 Po as htu, Gjyka ta Pe na le Ndërkombëtare të Romës, në ne nin 4 përcakton se “Gjyka ta dis po non me 
su bjek ti vi tet Li gjor Ndërkombëtar. Do të ketë ed he një aftësi të tillë li gjo re, e ci la është e ne voj shme për kryer jen e funk si o ne ve 
të sa ja dhe re a li zi min e qëlli me ve të sa ja”.31 

Me dispozitën e pa ra gra fi t 2, Ko mi si o nit i je pet e drej ta që në mënyrë të pa va rur të rregullojë mënyrën e or ga ni zi mit të 
punëve. Ko mi si o ni, me qëllim të përmbushjes me suk ses të detyra ve, do të nxje rr një se ri rre gul lash me të ci lat në de ta je  do 
të rre gul lo het kryer ja e punëve të përditshme (shi ko ne nin 22 të Sta tu tit). 

Në pa ra gra fi n 3, përcaktohet obli gi mi i Ko mi si o nit, si organizatë ndërkombëtare me se li në Bo snje dhe Hercegovinë, që të 
lidhë kontratë të veçantë me Bosnjën dhe Hercegovinën. Në bazë të përvojave të ngjas hme të bashkëpunimit të or ga ni za ta ve 
ndërkombëtare me shte tet-ni ko qi re, mund të pri tet që me marrëveshjen, do të rre gul lo het ve prim ta ria e lirë e Ko mi si o nit, 
pacenueshmëria e hapësirave të sa ja,  evidencës dhe ar ki vit të Ko mi si o nit, si dhe eks klu zi vi tet në pikëpamje të ek ze ku ti mit 
dhe ma rr jes së pronës së tundshme dhe të pa tundshme. Përveç kësaj, kon tra ta do të përmbajë ed he dis po zi ta lid hur me atë 
se me ci lat pro ce du ra Ko mi si o ni (Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv, anëtarët/anëtaret dhe të punësuarit) nuk do të jenë të përjashtuar 
nga pro ce du ra gjyqëso re dhe ek ze ku ti met në Bo snje e Hercegovinë (p.sh. Kon te stet li gjo re për punë, kon te stet për shkak tim 
të dëmeve ma te ri a le, kundërvajtjet në ko mu ni ka cion etj.). Me ketë marrëveshje do të rre gul lo het ed he mënyra e ofri mit dhe 
pagesës së shërbimeve ko mu na le, pagesës dhe li ri mit nga pa ge sa për do ga na dhe ta ti me, si gu ri mi so cial, si dhe çështje tje ra 
të do mos dos hme për kryer jen efi  ka se të punëve të Ko mi si o nit.32 

Ne ni 6.
Pe ri ud ha e ve pri mit

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Pe ri ud ha e pro po zu ar e ve pri mit të Ko mi si o nit prej tri vi tesh për faq ëson ten ti min që të gjen det ba ra spes ha në përmbushjen 
e dy in te re sa ve: që të si gu ro het kohë e mjaf tu es hme që Ko mi si o ni në mënyrë ku a li ta ti ve të kryej punën e vet të vëllimshme, 
dhe që pu na e Ko mi si o nit të jetë sa më e shkurtër që të mba het vëmendja e opi ni o nit dhe të pa ran da loj që ve pri mi i Ko mi si-
o nit të jetë qëllim i vetëm i tij.

Përvojat nga shte tet tje ra tregojnë që pe ri ud ha e ve pri mit të Ko mi si o nit va rion, por që, ed he në shte tet me hi sto ri të re të 
kon fl ik te ve të ar ma to su ra, ko mi si o net për të vërtetën, za ko nisht kanë ve pru ar përgjatë dy vi te ve (Pe ru, Ga na), ose tre vi te ve 
(Ti mo ri Lindorë). 

30 Marrëveshja mes Këshillit të mi ni stra ve BeH dhe qe ve ri ve të shte te ve tje ra pjesëmarrëse të Këshillit për bashkëpunim ra jo nal, Mi si o nit të ad-
mi ni stri mit të përkohshëm të KB në Kosovë, në emër të Kosovës, në paj tim me Rezolutën e Këshillit të Si gu ri mit të KB, numër 1244, për aran-
zhma nin e shte te ve mikëpritëse të Këshillit të Se kre ta ri a tit për bashkëpunim ra jo nal, Sl, zëri BeH, nr. 4/08, ne ni. 3. (Marrëveshja është ar ri tur 
me 14. shta tor 2007. ka hyrë në fu qi me 22. prill 2008)

31 Sta tu ti i Gjykatës Pe na le Ndërkombëtare (1998, ka hyrë në fu qi ne vi tin 2002), Ne ni 4 (Përkthimi: qen dra për të drejtën ndërkombëtare dhe 
or ga ni za ta ndërkombëtare të Fa kul te tit të Shken ca ve po li ti ke në Be o grad, në bashkëpunim me Ko mi te tin Ndërkombëtarë të Kryqit të Kuq, 
De kla ra ta në Be o grad). 

32 P.sh. shi ko Marrëveshjen në mes të Këshillit të Mi ni stra ve të BH dhe Qe ve ri ve të ven de ve tje ra pjesëmarrëse SE ECP, Mi si o ni i Qe ve ri sjes së 
Përkohshme të KB në Kosovë dhe në emër të Kosovës, në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Si gu ri mit të KB Nr 12 44 mbi aran zhma net me 
ven din ni ko qir për Se kre ta ri a tin e Këshillit për bashkëpunim re gji o nal, Ga ze ta zyrta re BH, 4/08 gjit has htu Ne ni 3 i Sta tu tit Ro mak të Gjykatës 
Pe na le Ndërkombëtare (“Gjyka ta lidh kontratë për selinë qen dro re të Gjykatës me ven din ni ko qir”.)
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Gjatë pro ce sit kon sul ta tiv di sa pjesëmarrës kanë pa ra qi tur men di me që Ko mi si o ni do të du het të ve pron te katër, pesë ose më 
shumë vi te, sep se në të kundërtën nuk do të ketë mundësi që të kryej punën e vet. Por, gru pi pu nu es për har ti min e Pro jekt 
Sta tu tit, lid hur me këtë, tër heq vëmendjen se ekzistojnë ko mi si o ne për të vërtetën, për të ci lat gjit has htu, kis hin punë vo lu-
mi no ze, mirëpo ed he përkundër kësaj kanë ve pru ar dy vi te ose më pak, me çka kanë dëshmuar se – ed he atje ku kri met kanë 
qenë të përhapura – është e mun dur që në afat të shkurtër dhe të arsyeshëm të bëhen hu lum ti me, të bëhen dëgjime të shum ta 
pu bli ke dhe të har to hen ra por te përfundimtare. 

Për shem bull, Ko mi si o ni pe ruan për të vërtetën dhe paj ti min, ka fi l lu ar punën në mu a jin kor rik të vi tit 2001, dhe ka shpal-• 
lur ra por tin përfundimtarë në mu a jin gusht të vi tit 200333. Ra por ti kis hte 8,000 fa qe34. Mbi vëllimin e punëve me të ci lat 
është bal la fa qu ar Ko mi si o ni Pe ruan, dëshmon fak ti që Ko mi si o ni, ndër të tje ra, ka mbled hur të dhëna mbi 23,969 ra ste të 
vra sje ve ose të hum bje ve të dhun shme, si dhe 6,400 ra ste të tor tu ra ve dhe ve pri me ve jo hu ma ne ose përbuzëse35. 
Ko mi si o ni në Guatemalë ka ve pru ar 18 mu aj. Ra por ti përfundimtarë i Ko mi si o nit, është shpal lur në mu a jin shkurtë • 
të vi tit 1999, në më shumë se 4.000 fa qe, ka iden ti fi  ku ar dhe emëruar gjith sej 42,275 vik ti ma, du ke përfshirë 23,671 
vik ti ma të ek ze ku ti mit jashtë gjyqësorë, si dhe 6,159 vik ti ma të hum bu ra në mënyrë të dhun shme36. 

Su po zi mi për kryer jen me suk ses të man da tit në afat prej 3 vi tesh është në atë se një numër i madh i individëve do të veprojnë 
si per so nel i Ko mi si o nit. Sa për kra ha sim, në Ko mi si o nin e lartë përmendur në Pe ru, më shumë se 800 njerëz, në pe ri ud ha të 
ndryshme kanë pu nu ar për Ko mi si o nin37. 

Në ra port me ko mi si o net në Pe ru, Guatemalë, dhe gjetkë, Ko mi si o ni do të is hte në një pozitë më të vo litshme në kup ti min që 
ta ni ek zi ston një sa si mjaft e mad he e ma te ri a le ve në të ci lat do të mund të mbështetej për punën e tij, dhe me të ci lin si gu-
risht do të shkur to hej ed he ko ha e ne voj shme për hu lum ti me. Në këto ma te ri a le bëjnë pjesë numër i madh i aktgjyki me ve të 
gjyka ta ve, ra por ti me të me di e ve dhe or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re, ar ki vi i Gjykatës Pe na le Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë 
i ci la është pu bli kisht i ha pur në fa qen e in ter ne tit të Tri bu na lit, si dhe li stat e të vrarëve dhe per so na ve të hum bur/zhdu kur, 
të ci lat janë har tu ar nga agjen ci o net qe ve ri ta re dhe or ga ni za tat  jo qe ve ri ta re në palët kon trak tu e se bren da hapësirave të ish 
Jugosllavisë dhe Ko mi te tit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq. 

Pa ra gra fi  2.

Në periudhën trevjeçare të ve pri mit të Ko mi si o nit nuk përfshihet pe ri ud ha e përgatitjeve, e ci la fi l lon me mbaj tjen e seancës 
kon sti tu i ve dhe mund të vazhdojë më së gja ti gjashtë mu aj. Gjatë kësaj pe ri ud he, siç tregojnë përvojat e ko mi si o ne ve të tje ra, 
KO MRA do du hej të mer rej me çështjet si vi jon:

Gje tja e hapësirave për Se kre ta ri a tin Ek ze ku tiv, dhe zyret e Ko mi si o nit;• 
Or ga ni zi mi i Se kre ta ri a tit ek ze ku tiv dhe ndar ja në njësi, • 
Përgatitja e bux he tit, • 
Ko mu ni ki mi me donatorët,• 
Punësimi i Se kre ta rit Ek ze ku tiv dhe per so ne lit, • 
Ven do sja e metodologjisë, gjegjësisht nxje rr ja e Rre gul lo res dhe rre gul la ve të do mos dos hme, • 
Përgatitja  e fushatës  dhe strategjisë për in for mi min e opi ni o nit për punën e Ko mi si o nit, du ke përfshirë ed he thi rr jen • 
për të in te re su a rit që të ofrojnë de kla ri met,
Ven do sja e bazës së të dhënave, (• da ta ba se),
Ndërmarrja e hu lum ti me ve pre li mi na re, • 
Grum bul li mi i li bra ve, ar ti kuj ve dhe ma te ri a le ve tje ra re le van te, • 
Ven do sja e pri o ri te te ve në kryer jen e punëve, dhe • 
Ndërmarrja e ak ti vi te te ve tje ra. • 38

33 Am nesty In ter na ti o nal, Pe ru: Th e Truth and Re con ci li a tion Com mis sion – a fi  rot step to wards a co un try wit ho ut inju sti ce, Gusht 2004, Fa qe 4, 
Fu sno ta 11. 

34 US In sti tu te of Pe a ce, “Truth Com mis si ons – Pe ru 01”,                http://www.usip.org/resources/truth-commission-peru-01. 
35  Amnesty Interna tio nal, op. Cit . F aq .5 dhe  10 .
36   Memory of  Sil en ce: Report  of  th e  Co mmission    for  Historica l C la rifi catio n  (Conclusion s and Recommen dations ), K ap itulli 4.  ( Con clusions), pjesa 

1. (Th e Tragedy of the Armed Confrontation), paragrafi  1.,            http://aaas.org/guatemala/ceh/report/english/concl.html. K omi sioni ka vlerësuar  se 
numri  i përgj ith sh ëm   i të vrarëve dhe të humburv e ësht ë  rreth 20 0, 00 0 .

37  Amnest y  Inte r nation al, op. Cit. Faq.3.
38   Shiko s tatutet  e komisioneve n ë S iera L eo ne , neni  5 (3) dhe ( 4),  Timorin Lindor, neni 12 (1), në  Uj dh esat So lo mone, ne ni  4   (3), disa prej të rrallëve 

të cilë t  kanë   preciz uar obligimi n e K omisionit në  p eriudh ën përgat it ore .
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Pa ra gra fi  3.

Mundësia që KO MRA të zgjasë (vazhdojë) periudhën e ve pri mit të vet ed he për gjashtë mu aj  kri jon një flek si bi li-
tet me të ci lin Ko mi si o ni i shman get si tu a ta ve që të vi het në pozitë për të mos ar ri tur përfundimin e hu lum ti me ve 
dhe har ti min e ra por tit përfundimtarë. Ak ti the me lu es i nu mrit më të madh të ko mi si o ne ve përmban dis po zi ta mbi 
mundësinë e vaz hdi mit të man da tit, njëherësh ose, më rrallë shumë herë. Me atë rast, si pas rre gul la ve, janë Par la-
men ti, Kryeta ri i shte tit – Pre si den ti, ose Kryeta ri i qe ve risë – Kryemi ni stri, ata të cilët kanë auto ri zi me për të zgja-
tur (vaz hdu ar) periudhën e ve pri mit.39 Mirëpo, në di sa ra ste vetë ko mi si o nit i është dhënë mundësia që ta vazhdojë 
periudhën e ve pri mit të vet.40 

KO MRA, në këtë pikëpamje, i ta kon gru pit të dytë të ko mi si o ne ve, sep se do të gëzoj të drejtën që ta vazhdojë man da tin e vet. 
Arsyeja kryeso re për këtë zgjid hje është e natyrës prak ti ke. Nëse ven di min mbi zgja tjen e man da tit do e me rr nin shte tet të 
ci lat ed he e kanë the me lu ar KO MRA-në, do të mund të ndod hte që ato të mos kenë pajtueshmëri për këtë, dhe që do të sill te 
de ri te pa ra li zi mi, gjegjësisht pamundësia që Ko mi si o ni të përfundojë punën e vet. 

Ne ni 7.
Për faq ësi mi dhe pa ra qi tja

Sqa rim

Me këtë dispozitë në mënyrë të qartë thek so het se Ko mi si o nin e për faq ëson dhe pa ra qet kryeta ri/ja, nëse Ko mi si o ni nuk me-
rr ven dim që atë ta për faq ësojë ndonjë anëtarë/e tjetër.  

Ne ni 9.
E drej ta për të kon tri bu ar në punën e Ko mi si o nit

Sqa rim

Re a li zi mit të qëlli me ve të Ko mi si o nit, gjith se si, do du hej ti kon tri bu o nin njohuritë dhe do ku men tet e shkru a ra, të ci lat i 
disponojnë qytetarët ose per so nat li gjor, du ke përfshirë dhe or ga net shtetërore. Në këtë kup tim, Ko mi si o ni, përmes fus-
ha ta ve pu bli ke do të inkurajojë të gjithë ata që janë në po se dim të të dhënave të til la që ti ofrojnë apo dërgojnë ato. In te-
re sin shoq ërorë për pa ra qi tjen e in for ma ci o ne ve të ci lat tregojnë vepër pe na le të kri mit të luftës dhe kryerësve të tyre, e 
potencojnë ed he të gjit ha li gjet pe na le në ra jon, të ci lat sanksionojnë si vepër pe na le mo spa ra qi tjen e in for ma ta ve të til la41. 
Është e mun dur që di sa prej qytetarëve e konsiderojnë më të rëndësishme që di sa të dhëna të ia dërgojnë Ko mi si o nit, 
ndos hta ed he në mënyrë ano ni me, se sa atë ta bëjnë ndaj or ga ne ve kom pe ten te shoq ëro re. Ed he pse çdokush ka të drejtë 
të ofrojë pjesëmarrje në punën e Ko mi si o nit, në mënyrën e ci la më së mi ri i përgjigjet in te re sa ve të ti ja (sa ja), mbe tet që 
anëtarët e Ko mi si o nit të vlerësojnë për çdo rast lid hur me atë se a do të pranojnë pjesëmarrjen e ofru ar, me qëllim të re a-
li zi mit të detyra ve të Ko mi si o nit. 

Ne ni 9, nënkupton se or ga net shtetërore janë të obli gu a ra që nënpunësve të tyre t’ua lejojnë dhënjen e de kla ra ta ve Ko mi si o-
nit, në rast të ftesës nga ai apo në bazë të iniciativës së tyre. (Kjo, megjithatë, nuk ka të bëjë më dhënien e fshehtësive zyrta re 
apo shtetërore Ko mi si o nit, përpos nëse bëhet fj alë për situatën si pas ne nit 11, pa ra gra fi  3, i Sta tu tit.)

39 Sier a Leon e, neni  5 ( 1); Gana  n en i 5 (1 ), Liberia n en i IV, kapitul li 6; Peru, nen i  7 ;  Ujdhes at e So lomo ni t neni 4 (1 );  Timori L in dorë n eni 2 (4). 
40   Gu atemala, neni  .”Installa tion a nd dura ti on”; Kan ada nr. 70/2003, 13/2004; 47/2006; dhe sl. Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, nr: 40/2008 dhe 

25/2010, neni. 386, ndryshimet, ne ni 8 (b); Paraguai (2003), nen i 9. 
41 Ligji penal, Gazeta zyrtare e Malit të Zi nr. 70/2003, 13/2004; 47/2006; dhe sl. Gazeta Zyrtare e Malit të Zi, nr: 40/2008 dhe 25/2010, neni. 386, 

ndryshimet e fundit: (“mosparaqitja e veprës penale dhe kryerësit”); Kodeksi penal, Gazeta zyrtare e Rep. Serbisë nr. 85/2005, ndryshimet e 
fundit, 119/09, neni 332; Ligji penal, Narodne novine Rep. Kroacisë nr. 110/97, ndryshimet e fundit 152/08, neni 300; Ligji penal, Gazeta zyrtare 
e BH, nr. 3/03, ndryshimet e fundit 8/10, neni 230.
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Ne ni 10.
Pa ri met e ve pri mit të Ko mi si o nit

Sqa rim

Ve pri mi i Ko mi si o nit ba zo het në përkushtimin për mbroj tjen e të drej ta ve të nje ri ut dhe mbroj tjen e di nji te tit të nje ri ut, pran-
daj, këto pa ri me gjen den në me sin e më të rëndësishmëve në këtë nen42. 

Qëlli mi i ve pri mit të Ko mi si o nit është që në mënyrë të vërtetë të vërtetojë pro vat (fak tet) mbi shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut. 
Anëtarët e Ko mi si o nit mar rin pjesë në punën e Ko mi si o nit pavarësisht nga pre jar dhja e tyre na ci o na le, dhe nuk për faq ësojnë 
in te re sat e shte te ve të tyre, por udhëhi qen me përkushtimin e tyre per so nal ndaj të vërtetës. (shi ko ne nin 35 të Sta tu tit)

Pu na e ha pur e Ko mi si o nit, pavarësia dhe paanshmëria e anëtarëve të tij janë pa ri met që mundësojnë që Ko mi si o nin ta 
pranojnë të gjit ha shte tet dhe të fi tojë le gji ti mi tet në me sin e qytetarëve në ra jon. Ka rak te ri ra jo nal i Ko mi si o nit, ve tve tiu kon-
tri buon në paanshmërinë e tij. 

Ko mi si o ni , njëkohësisht, du het të fi tojë be si min e individëve dhe in sti tu ci o ne ve të cilët bashkëpunojnë me të, dhe në këtë 
kup tim, bu ri met në të ci lat Ko mi si o nit i është mundësuar qa sja në të dhëna ose do ku men te kon fi  den ci a le nuk do të jenë të 
pu bli ku a ra, nëse ata/ato nuk dëshirojnë. (shi ko ne nin 11, 17 dhe 18 të Sta tu tit). 

Ak tet the me lu e se të ko mi si o ne ve pa ra pra ke kanë in kor po ru ar me ka ni zma që anëtarët dhe anëtaret e ko mi si o nit të zgjid hen 
në bazë të auto ri te tit dhe in te gri te tit  të tyre mo ral. 

Cilësitë e komisionerëve janë të një rëndësie qen ëso re për le gji ti mi te tin e Ko mi si o nit, gjegjësisht për pra ni min e të njëjtit 
në shoq ëri. 

Posaçërisht, për shkak të natyrës së rëndë të kri me ve të kryera ndaj fëmijëve dhe vik ti ma ve të dhunës sek su a le, Ko mi si o ni, 
gjatë punës së tij, kuj des të veçantë do i kushtojë mbroj tjes së këtyre ka te go ri ve, me ra stin e ma rr jes së de kla ra ta ve, shënimit 
të ven dit të kryer jes së kri mit dhe pu bli ki mit të ra por te ve. 

Ky nen, në masë të dukshme, adop ton përmbajtjen e ne nit gjashtë, nga pro jek tli gji mbi të vërtetën,  të drejtën dhe paj ti min 
(pro jek ti i shoq ërisë ci vi le), i ci li në mu a jin Nëntor të vi tit 2008, is hte i përgatitur nga eks per ti i Qen drës ndërkombëtare për 
të drejtën tran zi ci o na le (Neë York), dhe Organizatës për të drej tat e nje ri ut ne Ke ni. 

42  Offi  ce of t he Unit 4d Nation s High Co mmissio ne r  for  H uma n  Ri ghts, Rule  of  L a w Rule s f orm Post-Confl ict States: National Consultations on 
Transitional Justice (209),                           http://www.ohchr.org./Duments/Publications/NationalConsultationsTj En. pdf.
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PJE SA E III – OBLI GI MI I BASHKËPUNIMIT ME KO MI SI O NIN

Ne ni 11.
Obli gi mi i bashkëpunimit të palëve kon trak tu e se me Ko mi si o nin

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Ve pri mi i or ga ne ve shtetërore në përputhje me obli gi min nga ne ni 11 pa ra qet pa ra kusht the me lor për ve prim efi  kas të Ko-
mi si o nit. Bashkëpunimi i shte te ve me Ko mi si o nin është diçka që nënkuptohet, du ke pa sur pa rasysh që mu shte tet të ci lat 
kanë the me lu ar Ko mi si o nin, ed he me atë rast  Ko mi si o nit i kanë dhënë auto ri zi me të de fi  nu a ra në mënyrë pre ci ze, du ke 
përfshirë ed he ma rr jen e de kla ra ta ve (ne ni 17), mbled hjen e do ku men ta ci o nit dhe bu ri me ve të tje ra (ne ni 18), si dhe kryer-
jen e hu lum ti me ve dhe vi zi ta ve në te ren (ne ni 19). Ato auto ri zi me do të mbe tes hin pa përmbajtje re a le nëse shte tet do ti 
pamundësonin Ko mi si o nit të me rr de kla ra ta, të mbledh do ku men ta ci o ne, të kryej hu lum ti me në te ren. Kra has kësaj, për 
Ko mi si o nin do të jetë i domosdoshëm ed he bashkëpunimi i or ga ne ve shtetërore siç janë po li cia dhe gjyka ta në procedurën 
për ftu ar  dëshmitarët si dhe si gu ri min e prezencës së dëshmitarëve, çka në de ta je është paraparë në ne nin 17, si dhe në di sa 
ra ste të tje ra. KO MRA mund të lidhë marrëveshje të veçanta për bashkëpunim me palët kon trak tu e se, në të ci lat do të pre ci-
zo hes hin këto for ma të bashkëpunimit. 

Është e dukshme ngjashmëria në mes bashkëpunimit me KO MRA-në nga ne ni 11 i Sta tu tit, nga njëra anë, dhe obli-
gi mit të or ga ne ve shtetërore të bashkëpunojnë me par la men tet e ko mi si o ne ve hu lum tu e se, nga ana tjetër. Kro a cia dhe 
Ko so va kanë li gje të veçanta për këto ko mi si o ne, me obli gi me të qar ta të or ga ne ve shtetërore për bashkëpunim me 
ko mi si o net. Li gji Kro at pa ras heh që „ko mi si o ni he ti mor” (ko mi si o ni) „do të kërkojë me kompetencë nga të gjit ha or-
ga net shtetërore... që t’ia ofrojnë në shi kim të gjit ha do ku men tet të ci lat do të mund të is hin të rëndësisë së veçantë, 
për re a li zi min e detyrës së saj. [Këto] or ga ne... janë të obli gu es hme që të veprojnë si pas kërkesës së ko mi si o nit he tu es.” 

43 Gjit has htu. „udhëheq ësit dhe zyrtarët tjerë të or ga ne ve shtetërore... janë të obli gu ar të dëshmojnë pa ra ko mi si o nit 
he tu es, apo tu tregojnë për fak tet të ci lat i dinë dhe tua ofrojnë do ku men tet të ci lat i posedojnë. 44 Li gji në Kosovë pa ras-
heh që „me qëllim të re a li zi mit të he ti mit par la men tar, ko mi si o ni ka të drejtë (të) thërrasë us htru e sit e po zi ta ve pu bli ke 
në dëgjim pa ra ko mi si o nit; ... që të ketë qa sje të pa ku fi zu ar në të gjithë do ku men tet;45 pa staj, „të gjithë per so nat fi zik 
dhe ju ri dik janë të obli gu ar që t’ia ofrojnë ko mi si o nit të gjit ha do ku men tet, të ci lat kërkohen nga ata”46, ndërsa or ga net 
pu bli ke janë të obli gu a ra që punonjësve të tyre tua lejojnë dhënien e dëshmisë pa ra ko mi si o nit, përpos në ras tet kur 
përcaktohet ndryshe me ligj.”47 

Ngjashëm me këtë, Rre gul lor ja e Punës e Ku ven dit të Ma lit të Zi, pa ras heh që „këshilli an ke tu es ka të drejtë që, me 
qëllim të re a li zi mit të he ti mit par la men tar, të kërkojë nga or ga net shtetërore... të dhënat, do ku men tet dhe in for ma tat, si 
dhe të marrë de kla ra ta nga per so nat in di vi dual, nëse një gjë të tillë e vlerëson si ët ne voj shme. Or ga net shtetërore... janë 
të obli gu a ra ti ofrojnë do ku men tet e vërteta, të dhënat e sak ta, in for ma tat dhe de kla ra tat të ci lat kërkohen nga këshilli 
an ke tu es”.48 Rre gul lor ja e Ku ven dit na ci o nal të Republikës së Serbisë, e auto ri zon Këshillin an ke tu es që të „kërkojë nga 
or ga net shtetërore dhe or ga ni za tat të dhënat, do ku men tet dhe in for ma tat, si dhe të marrë de kla ra ta nga individët, të ci-
lat janë të ne voj shme. Për faq ësu e sit e or ga ne ve shtetërore dhe in sti tu ci o ne ve, janë të obli gu ar që të përgjigjen në fte sat 
nga këshilli an ke tu es, gjegjësisht ko mi si o nit, dhe të ja pin de kla ra ta të vërteta, të dhëna, do ku men te dhe in for ma ta.”49

Rre gul la the me lo re që or ga net shtetërore janë të detyru a ra të bashkëpunojnë me Ko mi si o nin nuk dal lon nga obli gi mi i ci li 
është paraparë me li gjet për avo ka tin e po pul lit – om bud sma nin  (mbrojtësit e qytetarëve, popullatës/avo ka tit të po pul lit) 
në ra jon, që shte tet janë të obli gu a ra që om bud sma nit ti mundësojnë qa sje në hapësirat zyrta re, bi se dim me çdo të punësuar 
në or ga net e administratës, dhe të ofrojnë në dis po nim të dhënat të ci lat i disponojnë, dhe të ci lat janë të rëndësishme për 

43 Ligji për Kom isionet heti more, Gazeta popullore R ep . Kroac is ë,  nr . 24/96, č l. 15.
44 Njejtë, neni. 16.
45 Ligji nr. 03 L-176, për hetimet parlam entare, 4.  qershor  2010., Sl. list Re p. Kosovës , nr. 74/2010, 20.  gusht 2010 ., neni. 13,  ne ni.  1, pik a 1 .
46 Njejt ë, neni. 18, pika. 4,
47 Nje jtë, neni. 19, pika. 9,
48 Rregul lorja e Kuven dit  të  Malit  të  Zi, Sl . l ist Rep. Mali i Zi, nr. 51/06 dhe 66/06, neni. 81. 
49 Rregullorj a e Kuvend it Popullor të As amblesë të  Re publikës  së  Serbis ë,  28.  kor ri k 2010., ne n i. 68, pika. 6 d he 7.
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procedurën e ci la pro ce do het, gjegjësisht për re a li zi min e qëlli me ve të veprimtarisë së tij.50 Në të dyja ras tet, obli gi mi për 
bashkëpunim ek zi ston në ra port me tru pat të ci lat shte ti i ka the me lu ar, vet apo në bashkëpunim me shte tet tje ra. 

Të gjithë këta shem buj tregojnë se rre gul la ti vat li gjo re në palët kon trak tu e se, kanë hyrë në masë të mad he në detyri min e shte-
tit për të bashkëpunuar plotësisht, jo vetëm në ra port me gjyka tat, por ed he në lid hje me or ga net he tu e se në or ga net spe ci fi  ke, 
si zyrat e Avo ka tit të Po pul lit dhe ko mi si o ni par la men tar he ti mor. Detyra e bashkëpunimit me KO MRA-në, nuk do të du hej 
të pa ra qi ste ndonjë gjë të pazakontë për palët kon trak tu e se. Ky detyrim ek zi ston në shte tet me de mo kra ci të eta blu ar, prej nga 
gra du a lisht janë kri ju ar shte tet li gjo re nga ter ri to ri i ish RSFJ-së.  

Sta tu ti i Ko mi si o nit pa ra qet kontratë ndërkombëtare, të cilën e kanë ra ti fi  ku ar shte tet, dhe me këtë e kanë bërë pjesë të si-
ste mit li gjor ven dor. Nga kjo bu ron ka rak te ri detyri mor i dispozitës nga Sta tu ti, pran daj ed he obli gi mi nga dis po zi ta për 
bashkëpunim me Ko mi si o nin. Për shem bull, obli gi min e përgjithshëm të bashkëpunimit të shte te ve në Gjykatën Pe na le 
Ndërkombëtare, të paraparë ed he me Sta tu tin Ro mak, kontratë ndërkombëtare në bazë të së cilës është the me lu ar ed he 
Gjyka ta Pe na le Ndërkombëtare në Hagë.51 

Du het pasë pa rasysh se prak ti kisht, të gjit ha Sta tu tet e të gjit ha ko mi si o ne ve për të vërtetën përcaktojnë obligueshmërinë e të 
gjit ha or ga ne ve shtetërore për bashkëpunim me ta.

Pa ra gra fi  2 dhe 3.

Të dhënat, ndaj të ci la ve Ko mi si o ni ka qa sje, përfshinë do ku men ta ci o nin, por ed he të dhënat de ri te të ci lat mund të vijë me 
ma rr jen e de kla ra ta ve nga ish zyrtarët ose zyrtarët ak tual qe ve ri tarë, si dhe nga per so na të tretë, dhe të dhënat de ri te të cilët 
mund të vijë në bazë të kryer jes së hu lum ti me ve në te ren. 

Shte ti ka mundësi që Ko mi si o nit t’ia ku fi  zoj qa sjen në të dhëna, nëse në atë mënyrë do të shke les hin dis po zi tat li gjo re mbi 
kon fi  den ci a li te tin e të dhënave, ose do të rre zi ko hej pro ce di mi i procedurës pe na le. Mirëpo, Sta tu ti, pre ci zon se nuk kon si-
de ro hen se kre te shtetërore, us hta ra ke ose zyrta re të dhënat ose do ku men tet të ci lat tregojnë për kryer je të kri me ve të luftës, 
gjegjësisht të shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, dhe/apo në kryesit e mundshëm, si dhe në do ku men tet e har tu a ra me 
qëllim të fshe hjes së kri me ve të kryera, gjegjësisht shke lje ve të të drej ta ve të nje ri ut. Këto ku fi  zi me të shpre hjes “se kret” janë 
bërë me qëllim që të pen go het ten den ca even tu a le e pus hte tit në ndonjë shtet që, du ke u fshe hur pas këtij no ci o ni, të pengojë 
përcaktimin le gji tim të Ko mi si o nit të arrijë de ri te njohuritë e vlefshme. Dis po zi ta është e ba zu ar ed he në shem bujt e li gje ve 
pe na le të Republikës së Serbisë, Ma lit të Zi dhe Bosnjës e Hercegovinës, të ci lat në të njëjtën mënyrë kanë ngus htu ar kup ti min 
e “se kre tit” shtetërorë, us hta rak, dhe “zyrtarë”52, dhe në li gjet mbi kon fi  den ci a li te tin e të dhënave në Mal të Zi, Kro a ci, Ser bi, 
Bo snje dhe Hercegovinë, kanë paraparë që nuk mund të shpal let si se kret e dhëna, me qëllim të fshe hjes së veprës pe na le53.]

Pa ra gra fi  2 përmban këtë dispozitë për shkak të vlerësimit të gru pit pu nu es për har ti min e Sta tu tit për të iu im po nu ar obli gi-
min ab so lut shte te ve që të dërgojnë të gjit ha të dhënat se kre te, për të shtyer këto shte te që të fi tojnë idenë për the me li min e 
Ko mi si o nit. Njëkohësisht ne vo ja për dispozitën e ci la do të im po non te një obli gim të tillë shte te ve re a lisht nuk ek zi ston, dhe 
në këtë kup tim që shumëllojshmërinë e të dhënave të dis po nu es hme mbi kri met e luftës në hapësirat e ish RSFJ-së i bën më 
pak të besueshëm, në mënyrë që në bazë të përdorimit për herë të parë, të do ku men te ve se kre te, Ko mi si o ni do të zbu lon te një 
numër të konsiderueshëm për fak tet, de ri ta ni të pa njo hu ra, dhe të rëndësisë kru ci a le,  për pro vat mbi kri met. 

Pa ra gra fi  4.

Ko mi si o ni mund të kërkojë nga shte ti të dërgojë të dhëna të ci lat me ven dim të or ga nit kom pe tent të shte tit janë shpal lur kon-
fi  den ci a le (se kre te), ndërsa shte ti mban të drejtën që të refuzojë të dërgojë të dhëna të til la. Për ra ste të til la është paraparë pro-

50 Ligji për Avokatin e Popullit, gazeta popullore REP. Kroacisë nr. 60/92, neni 11; Ligji për mbrojtjen e qytetarëve, gazeta zyrtare REP Serbisë, nr. 
79/2005 i 54/2007, neni 21; Ligji për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe lirive, Sl. Gazeta zyrtare e Malit të Zi, nr. 41/2003, neni 40; Ligji për 
Avokatin e Popullit dhe të drejtat e njeriut në BeH. Galsnik BeH nr. 19/02, 35/04, 32/06, neni 25; Ligji për Varuhu Clovekovih, Gazeta zyrtare e 
Rep. Sllovenisë, nr. 33/91–I; 42//97, 66/2000, 24/03, 69/04, neni 34 dhe neni 35.  

51 Statuti Romak i të G jykatës N dërkombëtare,  S l. list SRJ – Marrëveshjet ndërkombëtare,  nr.  5/2001, Gl ava IX, nen i. 86 (“Oblig imi i përgjithshëm 
për bash këpunim”) .

52 Kodi Pen al, zyrtare, S l. Glasnik Rep. Se rbisw, nr. 85/ 2005,   ndryshimet e fundit72 /09, neni 316 (6), neni 369 (5), dhe neni 415 (5); Kodi  Penal 
zyrtarë Sl. List Mali i  Zi, nr 70/ 20 03,  13/2004 , 47/ 2006 dhe Sl List C ne Gore nr. 40/2008 dhe 2 5/2010, neni  369, para gr afi   5; Kodi P enal BeH, Sl. 
Zyrtare  B eH,  n r . 3/03, ndryshi met 8/10, neni 164, paragrafi  9.

53 Ligji për të dhënat konfi denciale, Sl. Gazeta zyrtare e Mati të  Zi, nr. 14/2008, ndryshimet e fundit 41/2010, neni. 4; Ligji për të dhënat konfi denciale, 
Gazeta Popullore Rep. Kroacisë, nr. 79/07, neni. 3; Ligji për të dhënat konfi denciale, Sl. Gazeta zyrtare e  Rep. Serbisë, nr. 104/2009, čl. 3; Ligji për të dhënat 
konfi denciale, Sl. gazeta zyrtare e  BeH, nr. 54/05, neni. 9.
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ce du ra e tej ka li mit të si tu a ta ve kon te stu e se me marrëveshje ndërmjet Ko mi si o nit dhe shte tit. Du het pa sur pa rasysh fak tin e 
lartpërmendur që le gji sla ci o ni i palëve kon trak tu e se përjashton kon fi  den ci a li te tin e të dhënave për kri met e luftës dhe lid hur 
me shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut dhe kri me ve të luftës.54 Li gjet shpre hi misht theksojnë, ose nënkuptohet që kon-
fi  den ci a le do të mund të jenë vetëm ato të dhëna në ra port me të ci lin janë të do mos dos hme në shoq ëritë de mo kra ti ke, kur 
mbroj tja e in te re sa ve shtetërore është më e rëndësishme se in te re sat per so na le për qa sje të lirë në të dhëna.55 Du ke pa sur pa-
rasysh që Ko mi si o nin e themelojnë shte tet për të kryer punë për in te res pu blik, nënkuptohet që do të ekzistojë vul lne ti i mirë 
që në procedurën e paraparë të har mo ni zi mit, të gjen den zgjid hje kom pro mi si që do të mundësojnë mbroj tjen e in te re sa ve të 
shte tit dhe të Ko mi si o nit. Kjo dispozitë është har tu ar si pas shem bul lit në dispozitën e ne nit 72 të Sta tu tit Ro mak të Gjykatës 
pe na le Ndërkombëtare.56 Janë pro po zu ar di sa mo da li te te për ar ri tje të marrëveshjes, du ke përfshirë ed he mundësinë që Ko-
mi si o ni të obli go het për të ru aj tur  konfi dencën e të dhënave të pra nu a ra. 

Nëse in sti tu ci o ni kom pe tent, si re zul tat i  pajtueshmërisë, i dërgon të dhënat e kërkuara Ko mi si o nit me kusht që pa ra har ti-
mit të ra por tit përfundimtarë, ose në ak ti vi te te tje ra të mos e zbu loj bu ri min – do ku men tin e pra nu ar nga or ga ni shtetëror,  të 
dhënat e til la gjith se si janë të do bis hme për punën e Ko mi si o nit. Ko mi si o ni, në bazë të tyre, mund të kuptojë në mënyrë më 
të plotë përmbajtjen – kup ti min e të dhënave të tje ra të ci lat ta ni më i ka si gu ru ar, dhe përsëri të verifi kojë bazueshmërinë e 
po hi me ve që përmbajnë bu ri met tje ra (pu bli ke), ose që të arrijë de ri te njohuritë fi l le sta re të ci lat  më vonë mund ti begatojë 
me të dhënat nga bu ri met pu bli ke. As htu siç ve pron ed he Gjyka ta Pe na le Ndërkombëtare për ish Jugosllavinë, Ko mi si o ni 
mun det që, në ra por tin përfundimtarë, në fu sno ta të ci lat  theksojnë bu ri met për fak tet e shtru a ra në pjesën nar ra ti ve, të 
thir ret në bu ri met e thek su a ra si “kon fi  den ci a le”, por, du ke mos dhënë emrin e tij (saj), ose të dhëna tje ra. 

Është me rëndësi të shi het se ne ni 4 ka për qëllim që të rris efi  ka si te tin e bashkëpunimit të shte tit me Ko mi si o nin, në mënyrë 
që të mos ar ri het në situatën ku or ga net shtetërore, me zvar ri tjen e ve pri mit si pas kërkesës, të pengojnë që Ko mi si o ni , në 
afat të paraparë të mos e përfundoj punën e vet.

Ne ni  12.
Bashkëpunimi i Ko mi si o nit me shte tet tje ra dhe me or ga ni za tat ndërkombëtare

Sqa rim

Me qëllim të mbled hjes së të dhënave për ras tet e kri me ve të luftës dhe shke lje ve të tje ra të rënda të të drej ta ve ët nje ri ut, të 
dhënave për fa tin e të zhdu kur ve dhe ven det e bur go sje ve, të har ti mit të listës së hum bje ve në njerëz dhe listës së per so na ve 
të ar re stu ar në mënyrë jo li gjo re dhe vik ti ma ve të tor tu ra ve, Ko mi si o ni ka të drejtë të lidhë marrëveshje për bashkëpunim me 
shte tet jashtë ter ri to rit të ish RSFJ-së, gjegjësisht me or ga ni za tat ndërkombëtare. Më lid hjen e marrëveshjes për bashkëpunim 
me shte tet tje ra do ti mundësohet një nu mri të konsiderueshëm të per so na ve, të cilët gjen den në shte tet jashtë ter ri to rit të 
ish RSFJ-së, të ja pin de kla ra ta  Ko mi si o nit, siç është paraparë me ne nin 17, pa ra gra fi  10 (d), të Sta tu tit. Marrëveshjet për 
bashkëpunim me or ga ni za tat ndërkombëtare, të ci lat kanë mbledhë numër të madh të fak te ve për kri met e luftës dhe shke-
lje ve tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, i mundëson Ko mi si o nit ta shfrytëzojë do ku men ta ci o nin të ci lin e kanë mbledhë  
ato or ga ni za ta.  

54  S hiko më lartë fusnotat 52 dhe 53 
55 Për sh embull, sh ik o,   Ligji  pë r  të dhë nat  konfi  d enciale Mali i Zi neni 10, al.  1. Të gji th a s htetet në regji on kanë ligjet për të dre jt ën në q as je  të 

lirë në informata, dhe nënkuptohet që pretendohet në ven dosjen e për mas ave  ndërmjet të dre jtë s në q asj e të lirë dhe nevojës së shtetit që,  në 
rrethana t ë jashtëzakonshme, të  dh ëna t ti  bë jë kofi denciale. 

56 Stat ut i  i Romës  Gj yk a ta penale ndërkombëtare, Sl .  List  SRJ  –  marrëd hëniet ndërko mbëtare nr. 5 /2 001 
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PJE SA E IV. – QËLLI MET DHE DETYRAT E KO MI SO NIT

Ne ni 13.
Qëlli met 

Sqa rim

Qëlli met e KO MRA-së mund të nda hen në dy gru pe: njërin e përbëjnë qëlli met, re a li zi mi i të ci la ve mund të ar ri hej me ve pri-
min e drejtpërdrejtë të Ko mi si o nit, ndërsa të dytin e përbëjnë qëlli met, në re a li zi min e të ci la ve kon tri bu ti i Ko mi si o nit është në 
mënyrë in di rek te, gjegjësisht, në re a li zi min e të ci la ve, përmes ve pri mit të vet ofron një kon tri but më të madh ose më të vogël. 

Në gru pin e parë bëjnë pjesë vërtetimi i fak te ve mbi kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, si dhe 
për rret ha nat po li ti ke dhe shoq ëro re të ci lat kanë ndi ku ar në kryer jen e këtyre ve pra ve si dhe për pa so jat të ci lat janë rrjedhojë 
e këtyre kri me ve dhe shke lje ve, si dhe pra ni mi i padrejtësisë së shkak tu ar ndaj vik ti ma ve. 

Në gru pin e dytë (qëlli me këto për re a li zi min e të ci la ve Ko mi si o ni ofron kon tri bu te in di rek te) bëjnë pjesë: pra ni mi i fak te ve, 
nga ana e qe ve ri ve të palëve kon trak tu e se mbi kri met e luftës dhe shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut; ndriçimi i fa tit të 
hum bur ve – pa gje tur ve, kri ji mi i një kul tu re so li da ri te ti dhe dhembshu rie për vik ti mat; re a li zi mi i të drej ta ve të vik ti ma ve; si 
dhe pen gi mi në kryer jen përsëri të kri me ve dhe shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut. 

Kjo ndar je del nga natyra e ve pri mit të Ko mi si o nit, si dhe natyra e qëlli me ve të përmendura. Grum bul li mi i fak te ve dhe 
dëgjimet pu bli ke pa ra qe sin ak ti vi te tet the me lo re të ko mi si o nit. Qëlli mi i drejtpërdrejtë I grum bul li mit të fak te ve është që 
fak tet të vërtetohen në mënyrë kre di bi le, ndërsa qëlli mi i drejtpërdrejtë i dëgjimeve pu bli ke është pra ni mi i mun di me ve 
dhe padrejtësive që ju shkak tuan vik ti ma ve. Në ra port me qëlli me tje ra shoq ëro re të thek su a ra në ne nin 13 – ndriçimi i fa-
tit të hum bur ve, pra ni mi i fak te ve mbi kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, kri ji mi i një kul tu re 
dhembshu rie për vik ti mat dhe so li da ri te ti me vik ti mat, re a li zi min e të drej ta ve të vik ti ma ve, si dhe mos përsëritja e kri me ve 
dhe shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut – qëlli mi i Ko mi si o nit është që me mbled hjen e fak te ve dhe dëgjimeve pu bli-
ke, të ofrojë kon tri but në re a li zi min e tyre, por jo që vetë Ko mi si o ni me ve pri met e ve ta të sjellë de ri te re a li zi mi i tyre. Për 
re a li zi min e këtyre qëlli me ve, është i nevojshëm dhe i rëndësisë së njëjtë, nëse jo ed he më i rëndësishëm, kon tri bu ti të ci lin e 
ofrojnë aktorë të tjerë. Ndër këta ak tor të tjerë bëjnë pjesë: tru pat shtetërore për kërkimin e të hum bur ve; agjen ci o net qe ve ri-
ta re detyra e të cilëve është që të sigurojnë re pa ra ci o ne për vik ti mat; dhe pus hte ti dhe pu bli ku në kup ti min më të gjerë, në të 
gjit ha palët kon trak tu e se. 

Ne ni 13 është i pa ri në radhën e dis po zi ta ve të Sta tu tit, në të ci lat përdoret de fi  ni ci o ni, si pas të ci lit KO MRA du het të “vërtetojë 
fak tet”. Di sa pjesëmarrës të pro ce sit kon sul ta tiv, kanë shprehë kritikë lid hur me përdorimin e shpre hjes së tillë, me ar gu men tin 
se “fak tet mund t’i vërtetojë vetëm gjyka ta me ven dim të plot fu qishëm të gjykatës.”57 Kjo kritikë, nuk e ka pa rasysh se Ko mi si-
o ni nuk do të vërtetojë fak tet e përgjegjësisë së kri mit in di vi dual, gjë që është detyre vetëm e gjykatës, dhe se Ko mi si o ni nuk 
është gjykatë. Nga ana tjetër, në palët kon trak tu e se, si dhe në shte tet tje ra, me li gje dhe me dis po zi ta tje ra janë or ga net jashtë-
li gjo re de ci di visht të cak tu a ra si përgjegjëse për vërtetimin e fak te ve. Ka shumë shem buj lid hur me këtë: 

Li gji Kro at për Ko mi si o net He ti mo re (“Në he ti met që i zhvil lon, ko mi si o ni he tu es ven dos - gjen djen e vërtetë, si dhe 
të gjit ha fak tet tje ra të rëndësishme, të rëndësishme për vërtetimin e të vërtetës dhe për sjel ljen e ven di mit të drejtë. 
Në pro ce sin e vërtetimit të fak te ve ko mi si o ni he ti mor do të përdorë të gjit ha fak tet për të vërtetuar gjen djen fak ti ke 
të situatës…”);58 
Li gji për he tim par la men tar i Kosovës, (“[An ke ti mi] Ko mi si o ni [në par la ment] for mo het për shkak të - vërtetimit të 
fak te ve dhe përshkrimit të rrjedhës të asaj ngjar je je  …”);59 
Rre gul lor ja e Punës së Ku ven dit Po pul lor të Republikës së Serbisë (“Ku ven di po pul lor kri jon këshillin an ke tu es, - 
gjegjësisht ko mi si o nin, për të shqyrtu ar situatën ak tu a le në fushën e cak tu ar dhe vërtetimin e fak te ve për dukuritë 
in di vi du a le të cak tu a ra dhe ngjar jet”);60 

57 Ky argum ent është në konsult im et   Rajonal e me komunitetin  juridik mbi Statutin, me 11  qe rshor 2010, në Zagreb, të cilin e  ka paraqitë një av ok-
at me p ër vo j ë punë në Gjykatën Penal e Ndërkom bëtare p ër  i sh Jugos lla vinë.

58 Ligji për Ko mi si o net hetimore, Narodne novin e  Rep.Kroacisë, nr. 24 /9 6 , n en i. 10, par agrafet  2  i 3 .
59 Ligji, nr. 03 L -1 76 ,  për  hetemin  p arlamentar, Sl.  list Rep .  Kosovë s, nr.7 4/ 201 0.,20.gusht 2010 .,, neni. 2.
60 Rregullor ja  e punës së Kuvendit Popullor të Re pu bl i kës s ë Serbi së , 28. korrik 20 10., neni .  68, pr g.  1.
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Rre gul lor ja e UN TA ET-së për the me li min e ko mi si o nit për të vërtetën në Ti mo rin Lin dor („qëlli met e ko mi si o nit - 
përfshijnë: ... vërtetimin e të vërtetës për shke ljet e të drej ta ve të nje ri ut në të kaluarën”;61

Ak ti i the me li mit të ko mi si o nit për të vërtetën në Ma rok (“ak ti vi te tet e Ko mi si o nit [zhvil lo hen] … në kuadër të një - 
qa sje je gjithëpërfshirëse, qëlli mi i së cilës është ti shërojë plagët nga e ka lu a ra, të kom pen soj dëmet, të vërtetojë fak-
tet dhe ti mësojë lek si o net nga e ka lu a ra”);62

Ra por ti përfundimtar I ko mi si o nit për të vërtetën në Republikën Ju go a fri ka ne (“kom pe ten cat si pas ne nit 29 janë … - 
shpesh I le jon Ko mi si o nit të vërtetojë fak tet lid hur me zhdu kjet e dhun shme”;63

Ko mi si o ni in ter-ame ri kan për të drej tat e nje ri ut, or gan ndërkombëtar me kompetencë që të hulumtojë ras tet e - 
shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut në shte tet e Amerikës Ju go re dhe Ve ri o re, ka pra nu ar “ro lin e rëndësishëm 
të ko mi si o nit për të vërtetën”[në Ki li] në vërtetimin e fak te ve dhe si gu ri min e kom pen si mit”,64 si dhe “kon tri bu tin e 
veçantë të ko mi si o nit për të vërtetën [në El Sal va dor] në vërtetimin e fak te ve lid hur me shke ljet jashtëzakonisht të 
rënda [të të drej ta ve të nje ri ut]”.65

Qëlli met e Ko mi si o nit re a li zo hen me plotësimin e detyra ve kon kre te të ce ku ra në ne nin 14 të Sta tu tit (Detyrat e Ko mi si o nit). 
Çdonjërit prej qëlli me ve iu përgjigjet ndonjëra prej detyra ve. Për shem bull, qëlli mit të thek su ar në ne nin 13, nën e. (kon tri-
bu ti në ndriçimin e fa tit të të hum bur ve) i përgjigjet detyra b në ne nin 14 (grum bul li mi i të dhënave mbi fa tin e të hum bur ve 
dhe bashkëpunimi me tru pat kom pe ten te, të ci lat në palët kon trak tu e se, mer ren me hu lum ti me për të hum bu rit), ndërsa 
ar ri tjes së qëlli mit të dhënë nën c. (kon tri bu ti në re a li zi min e të drej ta ve të vik ti ma ve) i përgjigjet detyra g, ne ni 14,  (re ko-
man di mi i ma sa ve të ci lat kanë të bëjnë, ndër të tje ra, me kom pen si min për vik ti mat). Gjit has htu, qëlli met dhe detyrat janë 
të ndërlidhura me auto ri zi me kon kre te të Ko mi si o nit, të pa ra pa ra në ne net 17-22 të Sta tu tit. Vërtetimi i fak te ve mbi kri met 
e luftës dhe shke lje ve tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut  (qëlli mi (a), në ne nin 13), ar ri het me grum bul li min e të dhënave 
nga ne ni 14 (pi ka a–d), ndërsa të dhënat grum bul lo hen përmes ma rr jes së de kla ra ta ve, hu lum ti mit të do ku men ta ci o ne ve si 
dhe hu lum ti me ve në te ren, meqë të gjit ha pa ra qe sin auto ri zi met  e Ko mi si o nit nga ne ni 17, 18 dhe 19 të Sta tu tit. 

Ne ni 14.
Detyrat 

Sqa rim

Kryer ja e detyra ve kon kre te, të dhëna në këtë nen (14) du het të çoj de ri te re a li zi mi i qëlli me ve thelbësore të Ko mi si o nit, të 
pa ra pa ra në ne nin pa ra prak (13) në këtë kup tim ek zi ston lid hja e drejtpërdrejtë ndërmjet këtyre dy ne ne ve në Pro jekt Sta tut: 
Di sa prej detyra ve nga ne ni 14 kontribuojnë në re a li zi min e njërit ose të më shumë qëlli me ve kon kre te nga ne ni 13. Për shem-
bull, detyra e ci la ka të bëjë me grum bul li min e të dhënave për fa tin e të hum bur ve kon tri buon në re a li zi min e dy qëlli me ve: 
vërtetimin e fak te ve për kri met e luftë dhe shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, por ed he në ndriçimin e fa tit të të hum-
bur ve, nëse Ko mi si o ni, pa ra pra kisht, si gu ron të dhëna të pa njo hu ra mbi lo ka li te tet me mbe tjet mor to re. 

Di sa paragrafë në këtë nen shfrytëzojnë ter min “grum bul li mi” (i të dhënave). “Grum bul li mi” këtu ka një kup tim më të gjerë 
nga kom pi li mi dhe përpunimi i të dhënave de ri te të ci lat ta ni më, kanë ard hur in sti tu ci o ne, or ga ni za ta, me dia etj. Kështu për 
shem bull, ed he ma rr ja e de kla ra ta ve nga vik ti mat dhe dëshmitarët pa ra qet një formë të grum bul li mit të të dhënave. 

Pi ka a.

Detyra the me lo re e se ci lit Ko mi sion për të vërtetën është që të grum bul loj të dhëna mbi ras tet e shke ljes së të drej ta ve të nje-
ri ut, gjegjësisht të kri me ve të luftës. Mirëpo, në si tu a tat e shke lje ve ma si ve të të drej ta ve, dhe du ke pa sur pa rasysh periudhën 
e ku fi  zu ar të Ko mi si o ne ve për të vërtetën, asnjë Ko mi sion nuk mund të grumbullojë të gjit ha të dhënat për të gjit ha ras tet 
veç e veç të shke lje ve, në atë mënyrë siç e bëjnë gjyka tat. Në vend të kësaj, ko mi si o net fo ku so hen në formularët e shke ljes së 
të drej ta ve, gjegjësisht, në ato të nu mrit më të madh të shke lje ve in di vi du a le, identifi kojnë dhe i përshkruajnë në mënyrë të 
drejtë mbi kryer jen e kri mit. 

61 Rregullorja UNTAET-a n r.  2001/10 për themelimin e  Kom isionit për të vërtetën dhe pajtimin në T im orin L in dor), 13. korrik 2001., kapitulli 3: 
Q ëllimet dh e  de tyrat e Komi si onit, neni . 3 .1 (b).

62 Dahir nr.  1 .04.42, prej 19. Safara  1 425 (10. pr ill  2004 .)   me të cilin vërtet oh et  s tatuti i Komisionit për  d re j tësi dhe pajtim në Marok, Preambula.
63 Raporti për fu ndimtar i  Ko m isionit për të vërtetën dhe pajtim in  në Republikën Jugoafr ik an e, 6, pjesa 4, kapit ulli  1,  prg. 40. 
64  K om i sioni inter-amerikan për të d rej ta t e njeri ut , Garay  H er mosilla et al. v. Chile ,  Lënda nr.  1 0.843, Rap ort i  nr  36/96 (19 97. ), prg. 75.
65 Komi sio ni inter-amerikan për të drej ta t  e njeriut, Ignacio Ellacuría et al. (El Salvad or ), Lënda nr. 10.488, Raporti nr.  1 36/99  (1 999.), prg . 229-230.
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Pi ka b.

Detyra e KO MRA-s për të grum bul lu ar të dhëna për fa tin e të hum bur ve nuk do të thotë që Ko mi si o ni do të zëvendësojë 
punën dhe të me rr kom pe ten cat e ko mi si o ne ve për hu lum ti min e per so na ve të hum bur, ko mi si o ne të ci lat ekzistojnë në nu-
mrin më të madh të palëve kon trak tu e se. Ato ko mi si o ne do e vazhdojnë punën e tyre ndërsa KO MRA do të bashkëpunoj me 
to përmes dorëzimit të të dhënave te të cilët do arrijë me punën e vet, dhe të ci lat do mundësojnë gje tjen e lo ka ci o ne ve në të 
ci lat janë var ro sur tru pat e të hum bur ve. 

Pi ka c. 

Njëra prej detyra ve të Ko mi si o nit është që të hartojë re gji stri min e per so na ve që kanë hum bur jetën në ndërlidhje me kon-
fl ik tin e ar ma to sur. Ter mi ni “në ndërlidhje” është një ter min më i gjerë se sa ai “gjatë”, kështu që Ko mi si o ni në re gji strim do i 
ren dis per so nat të cilët kanë hum bur jetën, ose kanë hum bur, pas përfundimit të kon fl ik tit të ar ma to sur, nëse de ri te vra sja, 
gjegjësisht, zhdu kja e dhun shme, ka ard hur nga ndërlidhja me kon fl ik tin e ar ma to sur të sa po përfunduar. 

Dis po zi ta për re gji stri min e per so na ve të cilët kanë hum bur jetën në ndërlidhje me kon fl ik tin e ar ma to sur nuk shfrytëzon ter-
min “vik ti ma”, për shkak se në nu mrin më të madh të ras te ve Ko mi si o ni do ta ketë të vështirë që me si gu ri të plotë të vërtetojë 
se a thua per so ni që ka hum bur jetën ka pa sur sta tus të viktimës, në kup ti min e asaj me çfarë ky ter min është de fi  nu ar në të 
drejtën ndërkombëtare:

Vik ti mat janë per so na të cilët, në mënyrë in di vi du a le ose ko lek ti ve kanë pësuar dëme, du ke përfshirë lëndimet fi  zi ke ose 
men do re, mun di me emo ci o na le, hum bje eko no mi ke ose ku fi  zi me të dukshme të drej ta ve të tyre përmes ve pri me ve ose mo-
sve pri me ve të ci lat pa ra qe sin shke lje të rëndë të së drejtës ndërkombëtare, të drej ta ve të pra nu a ra të nje ri ut ose shke lje të 
rëndë të së drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare. Kur kjo është e mundshme dhe në përputhje me te drejtën ven do re, ter mi ni 
vik ti ma gjit has htu përfshinë ed he anëtarët e fa mi ljes së ngushtë ose per so nat ndaj  të cilëve vik ti ma ka  qen në marrëdhënie 
të va ru ra.66, si dhe per so na ve që kanë pësuar me ra stin e in ter ve ni mit, qëlli mi i të ci lit ka qenë tu ndih mo het vik ti ma ve apo 
pa ran da li mi i shke lje ve tje ra.

Nga ky de fi  ni cion rr jedh që për sta tu sin e viktimës është e do mos dos hme që dëmi të jetë shkak tu ar me ve pri min ose mo sve pri min 
që pa ra qet shke lje të së drejtës së nje ri ut, ose të drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare. Në të shumtën e ras te ve, Ko mi si o ni do të bal la-
fa qo hej me pamundësinë që të vërtetojë se a kis hte me të vërtetë shke lje të til la në ra stin kur një per son ka hum bur jetën, ose shke lje 
nuk kis hte për atë që per so ni ci vil ka hum bur jetën  gjatë zba ti mit të ligjshëm të ope ra ci o nit us hta rak nga ana e kundërshtarit (ras tet 
e as htu qu aj tu ra “dëme ko la te ra le”) gjegjësisht për shkak se per so ni ka vde kur si luftëtar gjatë ve pri me ve us hta ra ke. Përveç kësaj, për 
tu vërtetuar se a është per so ni “viktimë” kërkon një sa si in for ma ci o nesh dhe kohë të cilën Ko mi si o ni – i bal la fa qu ar me më së pa ku 
130,000 ra ste të hum bjes së jetëve gjatë ve pri me ve luf ta ra ke në hapësirat e ish RSFJ-së – nuk do ti ketë në dis po nim. 

Për shkak të arsyeve prak ti ke, do të is hte më e udhës që li sta e har tu ar nga ana e Ko mi si o nit, të bënte me të gjithë per so nat që 
kanë hum bur jetën, ose që kanë hum bur në mënyrë të dhun shme. Në këtë rast, kjo listë do të jetë e struk tu ru ar në atë mënyrë 
që në të të in kor po ro hen, nga njëra anë, hum bjet ci vi le, dhe nga ana tjetër, hum bjet us hta ra ke. Ko mi si o ni, në këtë aspekt të 
punës së tij, nuk do të hyjë në atë se a është per so ni viktimë në kup ti min e saktë li gjor. 

Me ra stin e ten ti mit për të vërtetuar se per so ni që ka hum bur jetën a is hte ci vil ose luftëtarë, Ko mi si o ni, në të shumtën e ras-
te ve do të bal la fa qo het me vështirësitë të ci lat da lin nga nu mri i ku fi  zu ar i in for ma ci o ne ve dhe i kohës së ku fi  zu ar për hu lum-
ti me. Prapë se prapë këto vështirësi do të jenë dukshëm më të vo gla nga ato me të ci lat do të bal la fa qo hej Ko mi si o ni nëse do 
të vërtetonte se a ka ard hur de ri te vde kja si pasojë e shke ljes së të drej ta ve. Me fj alë të tje ra, më thjeshtë është që të vërtetohet 
sta tu si i per so na ve (si luftëtarë ose ci vil), se sa rret ha nat pre ci ze me të ci lat per so ni ka hum bur jetën, ku a li fi  ki mi li gjor i ci li 
del nga vërtetimi i rret ha na ve. Në ras tet kur Ko mi si o ni nuk do të jetë në gjen dje të vërtetojë sta tu sin e per so na ve, ai do të ketë 
mundësinë që në listë të shfrytëzoj kategorinë “sta tu si i pa njo hur”. 

Pri tet që Ko mi si o ni të pa ra qes të gjit ha fak tet re le van te të ci lat i ka përcaktuar lid hur me rret ha nat e vra sje ve. Kjo çështe do të 
rre gul lo het më afër në bazë të Rre gul lo res mbi kri ji min e re gji strit të hum bje ve njerëzore. 

66 Parimi th em elor i  udh ëzimeve pë r t ë d rejtën në  ap el im dhe r eparacion për viktimat e shkeljeve të rënda të drej tave ndër ko m bëtare të  n jeriut 
dhe s hkeljeve serioze e të drejtë s  hu ma nitare ndërkombëtare, të mir atu ar a me Re zolutën e Asamblesë  së  përgjithsh me  të  Kombeve t ë Bashkuara 
(K.B.), nr. 60/14 7, nga  16  dhjetor i 2005, pa r. 8. Ky defi nicion, në mas ë të mad he  ba zohet në d efi  nic i onin për   v ik timën nga  K .B . Deklara ta për  
 parimet the melore e të drejtës p ër vikti ma t  e  krim ev e  dhe keqpërdorimit të pusht et it, të  ci lë n  Asamb leja e Përgjithshme e KB, ka miratuar 
me Rezolutën 40/34, dt. 29 Nëntor 19 87. Dallimi ka të  bëjë vetëm në atë  që parimi themelor ng a v iti 2005 shfrytëzon terminin “ vep rimet ose 
mosveprim et” që  paraqesin sh kel je të rëndë e  të drejtës Ndërkombëtare për të drejtat e pranuar a t ë njeriut,  os e  shkelje  të  rë nd ë e  t ë drejtë s 
h umanit ar e ndërkombëtare”, ndërs a deklarat a e viti t 1985 fl et  pë r” veprimet  os e mosveprimet të cilat j an ë në kundërshtim me l igjet penale në  f uqi 
në sh te tet anë tar e”.  
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Pi ka d.

Grum bul li mi i in for ma ci o ne ve në ven det e bur gi mit, dhe per so na ve të cilët janë bur go sur në mënyrë jo li gjo re, dhe/apo 
u janë nënshtruar tor tu ra ve dhe sjel lje ve jonjerëzore, të ndërlidhura me kon fl ik tin e ar ma to sur, dhe har ti mi i re gji stri mit 
gjithëpërfshirës të ven de ve të til la dhe vik ti ma ve, është ndarë si detyrë e KO MRA-së për të re spek tu ar fak tet që në dhjetëra 
mijëra njerëz në hapësirat e ish RSFJ-së kanë qenë të bur go su ra në mënyrë të kundërligjshme, ose janë – pavarësisht nga ajo 
se a ka ek zi stu ar arsyeja për bur go sjen e tyre si pas të drejtës ndërkombëtare – dhe se i janë nënshtruar tor tu ra ve apo ve pri-
me ve jonjerëzore, dhunës sek su a le, ose shke lje ve tje ra të së drejtës. 

Kur është fj a la për ven det e pa ra bur gi mit, Ko mi si o ni do të du hej të mbledhë të dhënat për të gjit ha ato ven det. Nëse detyra e 
Ko mi si o nit do të ku fi  zo hej vetëm në mbled hjen e të dhënave për ven det e bur gi me ve dhe pa ra bur gi me ve, du ke i lënë anash 
ed he të dhënat për ven det ku kanë qenë per so nat ed he per so nat e bur go sur me bazë li gjo re, në të shumtën e ras te ve do të 
tre go hej se është vështirë të bëhet ndar ja strik te e tyre, gjegjësisht që në të shumtën e ven de ve – në pe ri ud ha të njëjta apo të 
ndryshme, kanë qenë ed he per so nat e bur go sur në mënyrë jo li gjo re, por ed he per so nat e bur go sur me bazë li gjo re. 

Kur bëhet fj alë për sta tu sin e per so na ve të bur go sur, ek zi ston dal li mi thelbësor mes asaj, se a është bur go sur per so ni i cak-
tu ar si pas arsyeve të le ju a ra, në bazë të drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare, apo ndos hta asi arsyesh nuk ka pasë. Ko mi si o ni 
do të du hej të mbledhë të dhëna për ata per so na të cilët janë burgosë në mënyrë jo li gjo re, dhe në bazë të kësaj ta pa ra qe sin 
viktimën, në kup ti min si pas të ci lit Sta tu ti e përdorë atë term. (shih ne nin 1, Kup ti mi i ter me ve në këtë Sta tut).

Dal li mi tjetër qen ësorë është ed he ai lid hur me re spek ti min e të drej ta ve të nje ri ut për per so nat e bur go sur (posaçërisht e 
drej ta në jetë dhe in te gri tet psi ko-fi  zik), nga njëra anë, dhe shke lja e të drej ta ve, nga ana tjetër. Kra has kësaj, Ko mi si o ni ka 
për detyrë të mbledhë fak tet për per so nat të cilët kanë qenë vik ti ma të shke lje ve të të drej ta ve, gjegjësisht të tor tu ra ve dhe 
sjel lje ve jo njerëzore, në ven det ku kanë qenë të bur go sur.  

Pi ka e.

Ne vo ja që KO MRA të vërtetoj fak tet për rret ha nat po li ti ke dhe hi sto ri ke të ci lat bindshëm kanë kon tri bu ar në shpërthimin 
e kon fl ik te ve të ar ma to su ra, si dhe de ri te kryer ja e kri me ve të luftës dhe shke lje ve tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, rr-
jedh nga qëlli mi i Ko mi si o nit (nga ne ni 13), që “të kontribuojë në pa ran da li min e përsëritjes së kri me ve dhe shke lje ve tje ra 
të rënda të drej ta ve të nje ri ut”. Nu mri më i madh i Ko mi si o ne ve për të vërtetën janë mun du ar që të ndriçojnë shka qet të ci lat 
kanë sjellë de ri te shke lja e të drej ta ve të nje ri ut në të kaluarën. Ky përkushtim rrjedhë nga ne vo jat e shoq ërisë për  të pen gu ar 
që të njëjtat shka qe që kri juan klimën po li ti ke dhe so ci a le e ci la sol li de ri te kri met, të vazhdojnë ta bëjnë të njëjtën ed he në 
të ar dhmen. Ed he pjesëmarrësit në kon sul ti met për the me li min e Ko mi si o nit e kanë njo hur këtë ra port në mes të nevojës që 
kri met të mos përsëriten, nga njëra anë, si dhe nga domosdoshmëria për të kup tu ar se çfarë sol li në të kaluarën de ri te kri mi 
në anën tjetër. Me fj alët e një pjesëmarrësi, “pa so jat do të përsëriten gjithmonë, ab so lu tisht gjithmonë, për de ri sa nuk eli mi-
no hen shkaktarët e du ku ri ve të til la,  çfarë do që të jenë pa so jat”.67 Arsye tjetër për shkak të së cilës Ko mi si o ni do të du het të 
hu lum ton te “shka qet”, qëndron në nevojën e natyrs hme të njerëzve që të kuptojnë se përse erd hi de ri te ngjar jet të ci lat në 
mënyrë të ven do sur – dhe ne ga ti ve – kanë formësuar jetët e tyre. 

Për këto arsye, ek zi ston ne vo ja re a le që në man dat të Ko mi si o nit të hyjë ed he hu lum ti mi i rret ha na ve të ci lat bindshëm sollën 
de ri te shpërthimi i kon fl ik te ve të ar ma to su ra dhe te kryer ja e kri me ve të luftës në ish RSFJ. Me këtë rast, kërkesa në Sta tut 
për tu vërtetuar rret ha nat të ci lat sollën de ri te “shpërthimi i kon fl ik te ve të ar ma to su ra” nuk du het të kup to het si përcaktim 
që Ko mi si o ni të mer ret me kon fl ik tet e ar ma to su ra, si të til la (du ke përfshirë, për shem bull, strategjitë us hta ra ke të zba tu a ra 
në kon fl ik te).  Fja la është vetëm për atë se kri met e luftës (në kup tim të ngushtë) ndod hin në kon tekst të kon fl ik te ve të ar ma-
to su ra, gjegjësisht, në mungesë të kon fl ik te ve të ar ma to su ra nuk do të kis hte as kri me luf te. Nëse, me mirëkuptim, rret ha-
nat të ci lat sollën de ri te kon fl ik tet e ar ma to su ra, zvogëlojnë mundësinë që kon fl ik tet të shpërthejnë përsëri në të ar dhmen, 
zvogëlohet ed he mundësia për kryer jen e kri me ve të luftës. 

Përkundër ar gu men te ve të thek su a ra më lartë, një numër i konsiderueshëm i pjesëmarrësve në pro ce sin kon sul ta tiv janë de-
kla ru ar kundër asaj që Ko mi si o ni të hulumtojë “shka qet e kon fl ik te ve dhe kri me ve”. Dy janë prej arsyeve the me lo re për këtë 
kundërshtim: (1)  fak ti që përbrenda gru pe ve të ndryshme et ni ke ekzistojnë botëkuptime di a me tra lisht të kundërta lid hur me 
atë se çfarë sol li de ri te shpërthimi i kon fl ik te ve të ar ma to su ra dhe de ri te kryer ja e kri me ve të luftës,  me çrast ek zi ston ed he 
fri ka se as anëtarët e Ko mi si o nit nuk do të kenë suk ses të arrijnë de ri te një qëndrim i përbashkët lid hur me këtë çështje, dhe 
as shte tet nuk do të kenë vul lne tin që të pranojnë gje tjet even tu a le të Ko mi si o nit ; dhe, (2) fri ka që hu lum ti mi i shka qe ve do të 
mund të sill te de ri te ma rr ja me një periudhë të largët hi sto ri ke, çka Ko mi si o nit do ti me rr te shumë kohë dhe do e pen gon te 
që të fo ku so hej në detyrën e tij the me lo re – hu lum ti min e shke lje ve të të drej ta ve të nje ri ut. 

67   Ek rem Had zi c , konsult im et  me përfa qës ue si t e shoq ata ve të vikti ma ve në S er b i, Beograd , 3 qers hor  2 01 0.
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Gru pi pu nu es për har ti min e Sta tu tit, i ka re spek tu ar të dyja këto arsye, por ka ard hur  de ri te përfundimi se nu mri më i madh i 
pjesëmarrësve në kon sul ti me, pa marrë pa rasysh përkatësinë e tyre et ni ke është përcaktuar për atë që Ko mi si o ni të hulumtojë 
ed he “shka qet e kon fl ik te ve të ar ma to su ra”. 

Rre zi qet që lin din me ren di tjen e shka qe ve në lëndën hu lum tu e se të ko mi si o nit janë re a le dhe nuk ka ga ran ci o ne që Ko mi si o ni 
do të jetë në gjen dje që ti tejkalojë me suk ses. Prapëseprapë, kur ke mi të bëjmë me njërën prej dy rre zi qe ve – mundësia even-
tu a le që anëtarët e Ko mi si o nit të arrijnë de ri te qëlli mi i përbashkët – është e ne voj shme të mer ret në konsideratë që shu mi ca 
e ko mi si o ne ve tje ra, të kri ju a ra në shoq ëri mjaft të nda ra, gjit has htu, në man da tin e tyre kanë pa sur ma rr jen me shkaktarët, 
dhe se po thu aj në të gjit ha ras tet anëtarët e atyre ko mi si o ne ve kanë pa sur suk ses të arrijnë de ri te qëndri mi i përbashkët në 
ra por tin përfundimtarë. Për shem bull, Ko mi si o ni na ci o nal për të vërtetën dhe paj ti min (ko mi si o ni Ret tig) në Kil, (1990-91), 
e përbërë me nga katër anëtarë që paj to hes hin, dhe nga katër që is hin kundër kryeta rit Pi no qe, ia ka kus htu ar një pjesë të 
ra por tit përfundimtar analizës kon kre te të situatës e ci la ka sjellë de ri te pu qi us hta rak, me 11 shta tor 1973, dhe menjëherë 
pas kësaj, një pjesë të ra por tit ia ka kus htu ar hu lum ti mit të ka rak te ri sti ka ve të si ste mit po li tik të periudhës prej vi tit 1973 de ri 
1988 (ko ha e sun di mit të Pi no qes) të ci lat e kanë prak ti ku ar shke ljet e te drej ta ve të nje ri ut.68 Si dhe në ra port me aspek te të 
tje ra të punës së KO MRA-së, lid hur me këtë çështje, ven dim ta re do të jetë ed he ajo që për anëtarë të Ko mi si o nit të jenë të 
zgjed hur individët me in te gri tet, të cilët me punën e tyre do të jenë të udhëhe qur me përkushtim ndaj të vërtetës (shi ko ne nin 
9, Pa ri met e ve pri mit të Ko mi si o nit), dhe jo dëshira që përmes ve pri mit në KO MRA të kontribuojnë në ar ri tjen e qëlli me ve 
të cak tu a ra po li ti ke. 

Në ra port me rre zi kun e dytë, mundësia që hu lum ti mi i shka qe ve të sjel lin de ri te ma rr ja me periudhën e largët hi sto ri ke, çka 
Ko mi si o nit do ti me rr te shumë kohë – Sta tu ti në ve te përmban dy va ri an te, të ci lat janë pasqyru ar në de ta je, në sqa ri min e 
ne nit pa su es në Sta tut (ne ni 15, “pe ri ud ha ko ho re dhe kom pe ten ca ter ri to ri a le e Ko mi si o nit”). Du het thek su ar se këtu nuk 
ke mi të bëjmë me vërtetimin e shka qe ve të ci lat sollën de ri te shkatërrimi i RSFJ-së, por me vërtetimin e shka qe ve të kon fl ik-
te ve të ar ma to su ra dhe kryer jes së kri me ve të luftës , dhe atë, për ato shka qe të ci lat bindshëm kon tri bu uan në  shpërthimin e 
kon fl ik te ve. Ngus hti mi apo zvogëlimi i rret ha na ve të ci lat i hu lum ton KO MRA, të atyre të cilët bindshëm kanë kon tri bu ar në 
shpërthimin e kon fl ik tit dhe kryer jen e kri me ve, i lar gon nga fushëveprimi i hu lum ti mit të Ko mi si o nit, hu lum ti min e rret ha-
na ve tje ra të ci lat nuk kanë qenë të rëndësishme. 

Pi ka g.

Detyra e Ko mi si o nit për te re ko man du ar ma sat të ci lat kanë të bëjnë me pa ran da li min e përsëritjes së shke ljes së të drej ta ve të 
nje ri ut ka të bëjë, pa ra së gjit hash me re ko man di met mbi re for mat në in sti tu ci o ne dhe le gji sla cion, posaçërisht në ra port me 
re for mat  me përmbajtjet ar si mo re – edu ka ti ve. Përveç kësaj, pi ka g. shtron për detyrë të Ko mi si o nit ed he  har ti min e re ko-
man di me ve të ci lat kanë të bëjnë me re pa ra ci o net ma te ri a le (kom pen si met me të hol la, re ha bi li ti mi psi ko-fi  zik, ri pa ri mi dhe 
kthi mi i pasurisë, e të tje ra), dhe re pa ra ci o ne sim bo li ke (ngri tja e përmendoreve, shndërrimi i ven de ve të bur go sjes ose i ven-
de ve të vra sje ve në qen dra me mo ri a li, ko me mo ra ti ve etj.), me çka do të ar ri hej qëlli mi i Ko mi si o nit – “kon tri but në re a li zi min 
e të drejtës së vik ti ma ve” (ne ni 11, pa ra gra fi  e). 

68 Videti Corporacion Nacional de Reparacion y Reconcilacion, Informe de la Comision Nacional de Verdad y Reconcilacion (Andros Impresores, 
reedicion 1996), tom I, kapitulli 2, pjesa 1, fq.  27-46,                                                             www.ddhh.gov.cl/ddhh_rettig.html.
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PJE SA E V. – KOM PE TEN CA E KO MI SI O NIT

Ne ni 15.
Kom pe ten cat ko ho re dhe ter ri to ri a le 

Sqa rim

Pe ri ud ha në të cilën janë kryer kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut nga do me ni i hu lum ti me ve 
të KO MRA-së fi llojnë nga da ta 1 Ja nar 1991, dhe përfundojnë me datën 31 Dhje tor 2001. Kjo kornizë ko ho re përfshinë të 
gjit ha vi tet në të ci lat, gjatë dhe pas shkatërrimit të ish Jugosllavisë, janë zhvil lu ar kon fl ik te të ar ma to su ra, qoftë të ka rak te-
rit ndërkombëtar (“luf ta”), qoftë ed he kon fl ik tet e brendshme. Konfl iktet e para të armatosura, në kup ti min e plotë të kësaj 
fj ale (nocioni), kanë fi l lu ar kah me si i vi tit 1991 në Kro a ci dhe Sllo ve ni, ndërsa i fun dit – ai në Ma qe do ni – ka përfunduar 
në nëntor të vi tit 2001. 

Gjatë pro ce sit kon sul ta tiv, di sa pjesëmarrës is hin të men di mit që Ko mi si o ni do të du hej të mer rej me hu lum ti min e kri me ve 
të luftës dhe shke ljet tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut du ke fi l lu ar nga vi ti 1990, me ar gu men tin që qysh nga mu a ji Qer-
shor i të njëjtit vit, në Kro a ci ka ek zi stu ar gjen dja e kon fl ik tit të ar ma to sur (gjegjësisht, se ka fi l lu ar “Do mo vin ski rat” – “Luf ta 
at dhe ta re”).69  

Mirëpo, qëndri mi i këtillë nuk është në përputhje me gje tjet e Tri bu na lit pe nal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë, në lëndët 
të ci lat janë marrë me kri met e luftës në Kro a ci, po as htu as me de fi  ni ci o net e kon fl ik te ve të ar ma to su ra në të drejtën 
ndërkombëtare hu ma ni ta re. Me fj alë të tje ra “kon fl ik ti i ar ma to sur”, në domethënien që e ka në të drejtën ndërkombëtare, 
nuk përfshinë si tu a tat e tra zi ra ve dhe aca ri me ve të brendshme, siç janë të izo lu a ra ed he ak tet spo ra di ke të dhun shme, tra zi rat 
(Angl. Ri ots), dhe ak te të tje ra të natyrës së ngjas hme.70 Për të fo lur për ek zi sti min e kon fl ik tit të ar ma to sur, është e ne voj shme 
që të ekzistojë një in ten si tet i dukshëm ma te rial i kon fl ik tit, si dhe të or ga ni zu a rit e dukshëm i for ma ci o ne ve të ar ma to su ra 
në bazë të të ci la ve kon fl ik ti i ar ma to sur dal lon nga kryen gri tjet afatshkur tra, rre gul li met ose ban di ti zmi.71 Gru pi pu nu es për 
har ti min e Sta tu tit është në paj tim me vlerësimet nga aktgjyki met e TPNJ-së që kus htet dhe in ten si te ti i or ga ni zi mit, të ci lat 
du het të ekzistojnë në mënyrë ku mu la ti ve, as htu që do të mund të fl i tej për ek zi sti min e kon fl ik tit të ar ma to sur, në Kro a ci, 
janë plotësuar në me sin e vi tit 1991.72 Kjo nuk do të thotë që Ko mi si o ni nuk do të mund ti vërtetojë fak tet lid hur me ngjar jet 
nga vi ti 1990, nëse vlerëson se ato janë re le van te për të ndriçuar “rret ha nat po li ti ke dhe so ci a le të ci lat bindshëm kanë kon-
tri bu ar në shpërthimin e luftërave ose i for ma ve të tje ra të kon fl ik te ve të ar ma to su ra, si dhe kryer ja e kri me ve të luftës dhe 
shke lje ve tje ra të rënda të të drej ta ve të nje ri ut”. 

Kur është fja la për ku fi rin “e epërm” të man da tit ko hor (da ta 31 dhje tor 2001), nuk është e kon te stu es hme që pas vi tit 
2001 në asnjë pjesë të shte te ve te da la nga ter ri to ri i ish RSFJ-së nuk kis hte “kon flik te të ar ma to su ra” në kup tim e të 
drejtës ndërkombëtare. Mirëpo, ed he pas kësaj pe ri ud he kis hte ra ste të shke lje ve ma si ve të të drej ta ve të nje ri ut lid hur 
me kon flik tet e ar ma to su ra nga pe ri ud ha 1991 – 2001. Për shem bull, in ten si te ti i dhunës ma si ve kundër serbëve dhe 
romëve në Kosovë, në mu a jin mars të vi tit 2004, me si gu ri se mund të sqa ro het pjesërisht si re ak sion në dhunën kundër 
shqip tar ëve të Kosovës gjatë vi te ve 1998 -1999 dhe më herët. Ko mi si o ni nuk mund të mer ret me këtë ngjar je, si dhe me 
kundër – dhunën ndaj Shqip tar ëve dhe Goranëve në Ser bi gjatë ngjar je ve të mar sit në Kosovë, në bazë të asaj pje se të 
ne nit 15 i ci li ka të bëjë me hu lum ti min e pa so ja ve, kri met dhe shke ljet e të të drej ta ve të ci lat janë shfaqë në periudhën 
pas vi tit 2001. 

69 Deklarimet e përfaqësuesve të shoqata ve kro ate të vet er anëve të  luft ës Konsultimet nacionale dhe  or ganizimi  i sh oqërisë civile, Zagre b,  1 qers-
ho r 2010. 

70 A ktgjykimi i  këshil lit gjyqësor i  TPNJ, në lën dë n Lima j dhe të tjerë t  (n ëntor 2005), paragrafi  87. 
71 Aktgjyk imi i këshillit gjyqëso r i TPN J, në le ndën Tadić, maj  19 97)  paragrafi  5 62;  Aktg jy kimi i   kë sh il lit gjyqësor i TPNJ, në lëndën Limaj dhe të 

tjerët (nën t or 2005), parag rafi  84.
72 Aktgjy ki mi  i  këshillit gjyqësor   i TPNJ, në lë ndën Mrksić  dhe  të tjerët  ( sht at or 2007), parag rafi  422 konkludon   q ë “kon fl ikti ka  fi  lluar fund të 

mu ajit gusht të vitit 1991”, por nga teksti nuk është plotësisht  e qartë se, këshilli  gj yqë sor me këtë rast a kis hte par as y sh fi llimin e  konfl ikti t  në 
tërë Kroacinë , ose fi llimin e konfl iktit në Sllavoninë lindore,  t erritor n ë  të cilin kanë ndodhë  kr imet nga ak t  akuza kundë r  Mileta M rksić dhe të 
akuzuarve të tjerë. Nga  an a tjetë r,  ak tgjykim i ITPN J në lëndën e Milan Martić (qershor 2007)  në parag ra fi n 344, thuhet që  “betejat e arma tosura 
 në  me s të Serbëv e d he Kroatëve kanë shpër thyer në muajin prill të vit it 19 91 , n ë territorin e Kroa cisë.  Nga mu aji gus ht  i  vi tit 19 91,  a rmiqësitë j anë 
intensive me kyçjen direkt të  APJ dhe  forcave serbe SAO K rajina”. 
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Ne ni 16.
Shke ljet e li gjit në kompetencën e Ko mi si o nit

Sqa rim

 Përveç fakteve në lidhje me gjenocidin dhe krimet e tjera të kryera në kontekstin e konfl iktit të armatosur, të cekura në nenin 1 
dhe 16, të Statutit, Komisioni mund të mirret edhe me ato shkelje të të drejtave të njeriut të cilat nuk paraqesin krime të luftës, 
e të cilat në rrethinat e caktuara kanë qenë shumë serioze dhe të përhapura.  Psh; në Sllo ve ni ka qenë shumë e shpre hur çështja 
e të „shlyerëve“ të shte ta sve jo Sllo ven – me pre jar dhje nga pjesët tje ra të ish RSFJ-së – nga li sta e per so na ve me vend ba nim 
me shte tin e ri të pa va rur. Gjyka ta Evro pi a ne për të drej tat e nje ri ut, ka vërtetuar se re fu zi mi i auto ri te te ve sllo ve ne për tua 
rre gul lu ar sta tu tin „të shlyerëve“, në ra stin kon kret me të ci lin është marrë Gjyka ta, ka pa ra qitë ndërhyrja e pa arsyetu es hme e 
shte tit në  të drejtën për jetë pri va te, nga ne ni 8 të Konventës Evropianë për të drej tat e nje ri ut.73 Ed he pse në bazë të do ku men-
te ve dhe literaturës ndërkombëtare li gjo re, nuk mund të kon sta to het me si gu ri se shke lja e të drejtës në jetë pri va te pa ra qet 
„shke lje të rëndë ët ët drej ta ve ët nje ri ut“ (shih më lartë sqa ri min e ne nit 1, të Sta tu tit), mund të ar gu men to het se në atë rast, 
me të vërtetë bëhet fj alë për shke lje të rëndë, kështu që „shlyer ja“ e qytetarëve jo Sllo ven nga li sta e qytetarëve me vend ba nim, 
ka hyre në fushën e hu lum ti mit nga ana e Ko mi si o nit. Ar gu men ti tjetër i mundshëm ne do bi të „të shlyerëve“ në man da tin e 
Ko mi si o nit është që më „shlyer jen“ apo fshir jen kanë qenë të go di tu ra më së shum ti pa ki cat, shte tet amë të të ci la ve gjen den 
në ter ri to rin e ish RSFJ-së, pa staj Romët, gjegjësisht që ka qenë një dis kri mi nim si ste ma tik ne bazë et nie, që padyshim do te 
pa ra qet shke lje të rëndë të të drej ta ve të nje ri ut.74 

Përfshirja e shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut në man da tin e KO MRA-së, në prak ti ke nuk do të  pa ra qet ndonjë 
ngarkesë të mad he për Ko mi si o nin, me detyrat shtesë në kra ha sim me ato që Ko mi si o ni i ka lid hur me mbled hjen e fak te ve 
për kri met e luftës. Siç është sqa ru ar në Sqa ri min e ne nit 1 (Kup ti mi i ter me ve në këtë Sta tut), rret hi i shke lje ve të ët drej ta ve 
për të ci lat ek zi ston kon cen zu si që të hynë në kategorinë e „shke lje ve të rënda” është i ku fi  zu ar në vra sje, robërim, bur go sje 
jo li gjo re, tor tu rim, zhdu kje të dhun shme, de por ti min dhe zhven do sje të detyru es hme ët popullatës, dhe dis kri mi ni mi si ste-
ma tik. Pa si që këso ve pri mesh ka pas në shte tet e da la nga ish RSFJ, në periudhën prej 1991 de ri 2001, kanë ka rak te ri sti kat 
e kri me ve të luftës (përfshirë – në kup ti min e këtij Sta tu ti – gjenocidin dhe kri met kundër njerëzimit), ato hynë në fushën 
e he ti me ve të KO MRA-së në bazë të ter mit „kri me të luftës”, në ne nin 16. Me fj alë tje ra, Ko mi si o ni gjith se si do të du hej të 
mer rej me këto ve pra, gjegjësisht ed he nëse „shke ljet e rënda të ët drej ta ve” nuk do të is hin në man dat. Përjashtimet e rral la, 
gjegjësisht ve pri met ët ci lat kanq qenë lid hu ra me kon fl ik tet e ar ma to su ra, por në fushën e gjerë të an gaz hi mit të Ko mi si o nit 
do të mund të fu tes hin vetëm si „shke lje të rënda të të drej ta ve”, du ke përfshirë di sa nga kri met e kryera ndaj shqip tar ëve në 
Kosovë pas mu a jit qer shor 1999, dis kri mi ni mi si ste ma tik (për të ci lin do të mind të ar gu men to hej se është zba tu ar në di sa 
pjesë të ish RSFJ-së, dhe me atë rast nuk ka pa ra qitë krim të luftës apo krim kundër njerëzimit), dhe even tu a lisht ed he ndonjë 
rast tjetër, por gjith se si të ku fi  zu a ra në sa si.  

73  Lënda Kurić dhe të tje rët kundër Sllove nisë (lënda br. 26828/06), gjykimi, 13. j ul 2010., paragrafi  361 i 376. 
74 Gjykata Ev ropiane pë r të drejtat e  njeriut, në lëndën  Ku ri ć, nuk ka hyrë në  at ë  s e a ëshët e ndryshme trajtimi i qytetarit të ish –Yu në krahasim 

me trajtimin me sh te tasit e hua j të tjerë, nga ana e Sllovenisë, paraqet di sk riminim, si pa s nenit 14 të Konve nt ës Evropi anë për të drejtat e njeriu t. 
Në fakt, Gjyk ata  E v ropianë, sipas rregullo res , nuk hulumton se  ës hët shkelë neni 14 i K onventës nëse Gjykata pa ra praki sht ka  v ërt etu disa fak te 
tj era, rregull oo rja substitive nga shkelja e Konven tës, (siq ë shët në  r as t in  Kuri ć,  ë s hët shkel ë neni  8). Gjy kata e ka marrë  k ëtë v e ndim n ë lëndën 
Dudgeon  kundër UK,  4 E.H.R.R. 149 (19 81 ), par a. 67,  dhe më vonë e ka p ërsëri të në gjuykime të  sh um t a. Por , Gjykata  e ka p ërmëndë vendimine   
 G jy ka t ës Kus htetuese ët Sllovenis ë, në ët cilën ajo g jy k atë ka  vë rtetu ar  „se  nuk ka pasë arsye objekti ve për trajtim ndrys he” të qytetarëve të ish  Y u , 
në kr ah asi m me trajtimin që u bëhet shtetasve të huaj të tjerë. „Kjo ë shtë” sipas Gjykatës  Kus hte tuese t ë S llovensië , „gjithashtu e ka shkelë p arimin 
e barazisë, nga neni 14 i  Kushtetutës”  (c itu ar sipas paragra fi t  36 8,  lenda Kurić).
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PJE SA VI. – AUTO RI ZI MET E KO MI SI O NIT

Ne ni 17.
Ma rr ja e de kla ra ta ve

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Ma rr ja e de kla ra ta ve është me to da the me lo re me të cilën, Ko mi si o ni për të vërtetën, ar rin de ri te njohuritë për shke ljen 
e të drej ta ve të nje ri ut. De kla ra tat në nu mrin më të madh, por jo kryesisht, mer ren nga vik ti mat. Në punën e KO MRA 
gjit has htu ma rr ja e de kla ra ta ve do të jetë prej rëndësie të mad he ed he pse, për dal lim po thu aj nga të gjit ha Ko mi si o ne 
tje ra, KO MRA do të ketë në dis po nim një sa si të mad he të ma te ri a le ve të shkru a ra (aktgjyki me ve gjyqëso re, do ku men ta ci-
o ni vo lu mi noz të ci lin e ka grum bul lu ar Tri bu na li Pe nal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë , i  ci li gjen det në ueb fa qen e 
Tri bu na lit, ra por tet e or ga ni za ta ve për të drej tat e nje ri ut etj.), të ci lat ta ni më përmbajnë të dhëna mbi kri met e kryera si 
dhe shke lje të tje ra. Ed he përkundër, ta ni më, gjyki me ve të shumë numërta për kri me luf te pa ra gjyka ta ve ndërkombëtare 
dhe ven do re, një numër i madh i vik ti ma ve dhe dëshmitarëve nuk e kis hin ra stin për të dhënë deklaratë pa ra ci lit do tru pi 
zyrtar. Pran daj, Ko mi si o ni do të ketë ra stin që të hulumtojë (në kon tek stin jashtë gjyqësorë), ed he kri met të ci lat nuk janë 
pro ce du ar pa ra gjyka ta ve, bi le ed he kri met të ci lat kanë mbe tur të pa njo hu ra për me di et dhe or ga ni za tat për të drej tat e 
nje ri ut. Ma rr jen e de kla ra ta ve nga vik ti mat, do të iket nga mundësia që shumë prej mijëra dëshmimeve të rëndësishme të 
mbe sin të pa e vi den tu a ra.

Përveç nga vik ti mat, Ko mi si o ni do me rr de kla ra ta ed he nga dëshmitarët, kryerësit (në masën me të cilën do të kenë vul lnet të 
fl a sin), dhe, për faq ësu e sit e in sti tu ci o ne ve. Me ter min “pjesëmarrës”, si pas Kup ti mit të ter me ve në këtë Sta tut (ne ni 1),  men-
do het në per so nat e dënuar si pas li gjit. Përkundër kësaj, per so nat për të cilët nuk është vërtetuar fajësia e tyre me procedurë 
li gjo re, në këtë ne ne janë përfshirë në kategorinë “dëshmitarë”. Ata per so na kanë të drejtë të mos përgjigjen në di sa pyetje, 
nëse ato përgjigje do ti qo nin ata në ndje kje pe na le (shih pa ra gra fi n 5, të këtij ne ni, dhe sqa ri min). 

Pa ra gra fi  2.

Pa ra gra fi  2 pa ra qet njërën ndër idetë the me lo re pas the me li mit të KO MRA-së: që ai or gan të nxje rrë auto ri te tin e tij nga 
qëlli met të ci lat du het ti realizojë dhe nga mënyra e kre di bi li te tit në të ci lin ve pron. Pran daj pa ra gra fi  2, e vënë thek sin në të 
priturën që per so nat të cilët fto hen nga Ko mi si o ni për të dhënë deklaratë, të përgjigjen në mënyrë vul lne ta re. Njëkohësisht, 
Ko mi si o ni du het ta këtë në dis po zi cion mundësinë që di kush të pa ra qi tet pa ra Ko mi si o nit, ed he nëse ai i kundërvihet kësaj. 
Pa ra gra fi  2 e auto ri zon Ko mi si o nin që të or ga net kom pe ten te të prokurorisë të iniciojë procedurën për si gu ri min e pa ra qi tjes 
se per so nit apo shqip ti min e dënimit nëse ai per son re fu zon të japë deklaratë.

Dis po zi tat mbi detyri min e dhënies së deklaratës janë të za kon shme në the me li min e ak te ve të ko mi si o nit për të vërtetën.75 
Dis po zi ta të ngjas hme përmbajnë ed he li gjet dhe rre gul lo ret par la men ta re në palët kon trak tu e se, Li gji në Kro a ci për këshillet 
he tu e se pa ras heh që „udhëheq ësit dhe zyrtarët e tjerë të or ga ne ve shtetërore, per so nat përgjegjës dhe ju ri dik dhe qytetarë 
tjerë janë të obli gu ar të dëshmojnë pa ra ko mi si o ne ve he tu e se apo ti dhënë deklaratë për fak tet që i kanë të njo hu ra”.76 Li gji i 
Kosovës për he ti met par la men ta re pa ras heh që „dëshmitarët janë të obli gu ar të përgjigjen ne ftesën me shkrim nga ko mi si o-
ni, për të dëshmuar”.77 Si pas Rre gul lo res së Punës së Ku ven dit të Ma lit të Zi, „or ga net shtetërore dhe or ga ni za tat tje ra, si dhe 
individët janë të obli gu ar të ja pin të dhënat ... për të vërtetën, in for ma tat dhe de kla ra tat të ci lat i kërkon këshilli he tu es, nga “.78 
rre gul lor ja e Ku ven dit Po pul lor i republikës së Serbisë, e auto ri zon Këshillin An ke tu es që „të kërkojë nga or ga net shtetërore 
dhe in sti tu ci o net të dhënat ... dhe in for ma tat, si dhe të marrë de kla ra ta nga individët, të ci lat u du hen atyre. Për faq ësu e sit e 
or ga ne ve shtetërore dhe të in sti tu ci o ne ve, janë të obli gu ar të përgjigjen në ftesën e Këshillit An ke tu es, gjegjësisht ko mi si o nit, 
të ja pin de kla ra tat, të dhënat .... dhe.”79

75 Obligimi i dhënjes  së deklaratës , mes tjerash, në aktet themel uese të  komisionit: Afrika e  J ugut, neni 39, prg e; Siera Leone, neni.  8, prg. 1, pika (d) 
i n eni. 8.,  prg.  2; Timori Lindor, nen i. 20, prg. 1; Gana, neni. 22, prg. 1; Paraguaji, neni.  5; Kenia, neni. 7, prg. 5; i, Maur iciusi, neni . 1 1  dh e 16.  

76 Ligji  p ër këshillet hetuese, Narodne novine Rep. Kro acisë, nr. 24/96, nen i.  16, prg. 1.
77 Ligji nr. 03 L-176, për hetimin parlamentar, Sl.Gazeta zyrtare e Rep. Kosovës, nr. 74/2010., 20. gusht 2010., neni. 19, prg. 6.
78 Rregullorja e Kuvendit t ë Malit  të Zi, Sl. l ist Rep. Mali  I  ZI, nr. 51/0 6  dhe 66/06,  neni.  81.
79 Rreg ullorja e pun ës  së Paralm en tit i të Republikës s ë Serbisë, 2 8.  korrik  2 010., neni. 68, pr g.  6 i 7.
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Obli gi mi i dhënies së deklaratës nuk është ab so lu te, gjegjësisht ekzistojnë përjashtime në ras tet e ka te go ri ve të veçanta për 
per so na të cak tu ar, si dhe në lid hje më çështje të veçanta në të ci lat per so nat kanë të drejtë të mos ja pin përgjigje. (shih më 
poshtë, sqa ri mi në ne nin 5) 

Pa ra gra fi  3.

Në obli gi min e dhënies së të dhënave, është paraparë një përjashtim për vik ti mat, kur bëhet fj alë për vu aj tjet e tyre dhe të familjarëve 
të tyre. Rre gul li për vul lne tin e mirë, pa son nga ide ja the me lo re për këtë Ko mi sion, si or gan qëlli mi i të ci lit është që tu ndihmojë 
vik ti ma ve. Detyri mi i vik ti ma ve, që kundër vul lne tit të tyre të fl a sin për ndodhitë e tyre tra u ma ti ke, do të mund ti antagonizojë. 

Pa ra gra fi  4.

Shih më lartë, sqa ri mi i ne nit 11, pa ra gra fi  3 dhe 4. 

Pa ra gra fi  5.

Në li gjet për pro ce du rat pe na le të të gjithë palëve kon trak tu e se janë paraparë rre gul lo ret  për  (1) atë se cilët per so na nuk 
mund të dëgjohen si dëshmitarë: per so ni i ci li do ta shkelë detyrën e ru aj tjes së fshehtësisë shtetërore, mbrojtësi i të aku zu a rit 
për atë se çfarë i ka tre gu ar i aku zu a ri atij si mbrojtësit të tij,; per so ni të ci lin e obli gon pro fe si o ni i tij në ru aj tjen e fshehtësisë – 
rrëfyesi fe tar, avo ka ti, mje ku, ga ze ta ri, etj, i mi tu ri i ci li nuk e kup ton rëndësinë e të drejtës se nuk ka obli gim të dëshmojë; (2) 
cilët janë per so nat e li ru ar nga obli gi mi për të dëshmuar; bashkëshorti li gjor dhe jo li gjor; rret hi i ngushtë familjarë; i adap tu a ri 
dhe adap tu e si; si dhe (3) të drejtën për të mos dëshmuar, në formën e përgjigjeve në pyetjet e cak tu a ra, nëse ajo përgjigje do ta 
eks po zon te per so nin apo të afërmit e tij ndaj tur pit apo ndaj ndje kjes pe na le80 
Ko mi si o ni do të, në paj tim me pa ri met e procedurës së drejtë, (ne ni 10, pa ra gra fi  (f ), i Sta tu tit), re spek to je këto pa ri me të 
procedurës pe na le. Pos kësaj, në paj tim me pa ra gra fi n 4 (në ne nin17), në ra stin kur si pas ven di mit or ga nit zyrtarë është de-
kla ru ar si informatë e fshehtë, dhe nëse per so ni thir ret ne obli gi min li gjor të ru aj tjes së fshehtësisë, ai megjithatë ka obli gim të 
japë deklaratë pa ra Ko mi si o nit nëse bëhet fj alë për të dhënat të ci lat nuk vlerësohen si fshehtësi, sep se kanë të bëjnë me kri met 
e luftës apo shke ljet e rënda të ët drej ta ve të nje ri ut.

Pa ra gra fi  6.

Mbroj tja e kon fi  den ci a li te tit është nje ri nga pa ri met e veprimtarisë së Ko mi si o nit, nga ne ni 10, i Sta tu tit. Në paj tim me këtë 
pa rim, Ko mi si o ni ka të drejtën të garantojë mbroj tjen e iden ti te tit të dëshmitarëve, të cilët kanë frikë të ba zu ar nga ajo se je ta 
e tyre do të mund të rre zi ko hej, in te gri te ti fi  zik dhe psi kik apo pa su ria e tyre, do të mund të rre zi ko hen, nëse iden ti te ti i tyre do 
të pu bli ko hej në shkre sat apo ra por tet e Ko mi si o nit. Ky lloj i mbroj tjes së iden ti te tit, i mundëson Ko mi si o nit të marrë numër 
më të madh të de kla ra ta ve dhe dëshmitë për ngjar jet e cak tu a ra, me hu lum ti min e të cilëve mer ret, me ç’rast sjel lja e tillë e 
Ko mi si o nit nuk është në kundërshtim me li gjet ek zi stu e se në shte tet kon trak tu e se. Në fakt, të gjit ha shte tet i pa ras ho hin ve-
prat pe na le „mo spa ra qi tja e veprës pe na le dhe pjesëmarrësit”,81 me atë vepër pe na le nuk është paraparë obli gi mi i pa ra qi tjes së 
iden ti te tit të bu ri mit prej nga është per so ni i cak tu ar, në këtë rast per so ni i ci li ve pron në emër të Ko mi si o nit, i ci li ka mësuar 
për veprën pe na le dhe kryesin e saj.  

Pa ra gra fi  7.

Ko mi si o ni i fton dëshmitarët për të dhënë de kla ra tat në përputhje me rre gul lat për të ftu ar dëshmitarët, të sank si o nu a ra në 
li gjet për pro ce du rat pe na le në palët kon trak tu e se, që nënkupton ed he thi rr jen përmes te le fo nit dhe mje te ve tje ra elek tro ni-

80 Për shemb ull, Ligji për procedurë penale, Sl.  li st CG, nr. 57/2009, 49/2010, neni. 108-111.
81 Për shembul l, Ligji penal, Sl. list Re p. Mali i Zi, nr. 70/2003, 13/200 4,  47/20 06, dhei Sl.  list M ali i ZI, nr. 40/2008 i 25/2010, neni.  38 6  (” Mosparaqitja 

e v ep rës penale dhe kryesit”):
 (1 )  Kus h dinë se ndonjë person  ka kryer vepër penale, p ër  të cil ën sipas ligjit mund të shqiptohet dënimi me burgim pr ej dyz et vjetë,  apo 

dinë vetëm se një vepër e  t illë është kryer dhe atë nuk e laj më ron, para s e  v epra apo autori të jenë  akuzuar, do të den ohet me bur gim  d eri ne 
dy  v ite.

 (2) Me deni min nga paragrafi  1, të  këtij neni,  d o  ët de no h et personi  zyrta rë apo personi përgjeg jës, i cili  me qëllim nuk e lajmëron v ep rë n 
 penale për të cilën ka marrë ve sh se ëshët kr ue rë  g j atë kryerjes  së  de t yrës s ë  tij  z yrtare,  nës e  për atë v ep ër  mudn  ët de nohet der i në  pesë v it e 
 b ur g im apo  d ën im më  të rëndë .  

  (3) Për  mosparaqitjen e  ve pr ës pena le  a p o të kr ye sit  të saj, p ar agrafi  1  d he  2, të kë ti j neni, nu k  do  të dë nohet  pe rs oni i c ili është bas hkëshort i 
kryesit të  veprës, a po  me të  c il i n jeton në lidhje jashtëmartes ore, ëshët farefi s  i tij, vëll a apo m otër, i a doptuar apo a do pt ue s i, mbrojtësi  i t ij ,  mjeku  
a po  rr efyesi  fet a r. 
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ke për ko mu ni kim, nëse dëshmitari pra non që në thi rr je të tillë të përgjigjet.82 Të ftu a rit e dëshmitarëve, si pas rre gul la ve, e 
ndërmarrin zyrat ter ri to ri a le të Ko mi si o nit në palët kon trak tu e se të ci lat, si pas nevojës, dhe me qëllim të vërtetimit të adresës 
së dëshmitarit, bashkëpunojnë me or ga net kom pe ten te të Mi ni stri ve të punëve të brendshme të palëve kon trak tu e se. Për të 
qenë efi  ka se fte sa e  dëshmitarëve, Ko mi si o ni do du hej të sigurojë ed he shërbimin ve ta nak të dërgesave (njësia për dërgesa), e 
ci la fte sat do i dorëzonte në përputhje me dispozitën përkatëse për thi rr je të dëshmitarëve nga li gji i procedurës pe na le i shte-
tit kon tak tu es, dhe në atë mënyrë do të sigurojë dërgimin e rre gullt. Nëse dëshmitari, i ftu ar në mënyrë të rre gullt, pa asnjë 
arsyetim nuk i përgjigjet ftesës së Ko mi si o nit, me kërkesë të Ko mi si o nit, gjyka ta kom pe ten te me rr procedurë emer gjen te, 
mund të përcaktojë ma sat për të si gu ru ar prezencën e dëshmitarit, du ke përfshirë ed he dënimet pro ce du ra le, në përputhje 
me li gjet mbi procedurën pe na le të atij shte ti.83 

Pa ra gra fi  8.

Shtro het pyetja, çfarë mund të bëjë Ko mi si o ni, nëse një per son i thir rur në mënyrë të rre gullt, pa ndonjë shkak të arsyeshëm, 
nuk i përgjigjet thi rr jes së saj. Këtu du het të thek so het një trend i praktikës së ko mi si o ne ve për ët vërtetën, por ed he të atyre 
për hu lum ti me (apo „an ke tu e se”), se mo sar dhja e pa arsyes hme në ftesën e ko mi si o nit, në këtë rast pasojnë sank si o net. Shte-
tet li gjo re siq janë Ka na da, Austria, Ze lan da e Re, Bel gji ka, Ita lia, Izra e li, Gjer ma nia  e tje ra, pa ras ho hin sank si o ne për per so-
nat të cilët refuzojnë të ja pin in for ma ta ko mi si o ne ve he tu e se. Për shem bull: 

Li gji i Zelandës së Re për ko mi si o net he tu e se pa ras heh që per so ni i ci li nuk i përgjigjet ftesës së ko mi si o nit për të • 
dëshmuar apo të ofrojë do ku men tet e kërkuara, mund të dënohet me të hol la në vlerë de ri 1,000 dollarë, përpos 
kësaj mund të dënohet rad ha zi me nga shtatë ditë burg;84

Li gjet të cilët mi ra to hen në par la men tin Ita lian, pa ra the me li mit të se ci lit ko mi sion he tu es za ko nisht pa ras ho hin të • 
theksojnë që në dëshminë pa ra ko mi si o nit apli ko het ne ni. 372 i Li gjit Pe nal; si pas atij ne ni, per so ni i ci li re fu zon ti 
japë të dhënat të ci lat ai i di, dënohet me bur gim prej dy de ri në gjashtë vi te;85

Li gji i Belgjikës për he ti met par la men ta re pa ras heh dënimin li gjor me burg në kohëzgjatje prej 8 ditë de ri në 6 mu aj, • 
së bas hku me dënimin në të hol la, për per so nin i ci li re fu zon të dëshmojë pa ra ko mi si o nit he tu es;86 
Li gji i Izra e lit për ko mi si o net he tu e se pa ras heh dënimin de ri në dy vi te bur gim, për per so nin i ci li në mënyrë të • 
përsëritur (vaz hdu es hme) re fu zon të dëshmojë pa ra ko mi si o nit, apo t’ia ofrojë do ku men ta ci o nin në shqyrtim.87

Gjit has htu, ak ti the me lu es i di sa ko mi si o ne ve për të vërtetën, pa ras ho hin që re fu zi mi për të dëshmuar pa ra ko mi si o nit, në 
mënyrë auto ma ti ke pa son dënimi në të hol la apo me bur gim, me ç’rast dënimi me bur gim në di sa shte te mund të jetë de ri në 
dy vi te (Afri ka e Ju gut, Ga na).88 

Këto përvoja kanë fi l lu ar të sjellën ed he në ven det post-ju go slla ve, të ci lat veprimtarinë e ko mi si o ne ve he tu e se par la men ta re 
e rregullojnë me ligj:

Li gji në Kro a ci për ko mi si o net he tu e se, pa ras heh dënimin në të hol la prej 50 mijë ku na (eku i va len te me 6.750 euro), - 
de ri në një mi lion ku na (rreth 135.000 euro), apo dënimin me burg prej gjashtë mu aj de ri në pesë vi te, për per so nat 
të cilët nuk i përgjigjen ftesës së ko mi si o nit he tu es për të dëshmuar ose njof tu ar për in for ma tat të ci lat i dinë ata.89

82 C omm iss ions of In qu iry A ct 1 908, Public  A ct  1908,  No  25  (L igji p ër   komsion et hetuese 1908 ,  Ak ti publ ik  1 9 08, nr.  2 5),  neni. 9 d he  neni. 13 A 
(udhë zon në  th e Judicatur e  Ac t  1908,  dep t 56B) .  

84 Legge  n.  132,  “I st i tuzione di una Commissione pa rlamentare di  inchiesta  sul fen omeno della mafi a e sull e  a ltre as so cia zi o ni crim inali, anc he  
strani er e”  (L igji nr. 132, „Th  emelimi i komisionit parlame nta r  për hetim in  e fenomenit të mafi as dhe shoqatave  tjera k riminal e , duke përfshi  
e dhe at o nga jashtë v endit“), Gazzett a Uffi  ciale,  nr. 192, 18.gush t 2008, neni. 4 (udhëzon në n e ni n.  372 Ligjit P enal); Legge, n.90, “Istituzione 
 di una  Co mm i ssione p ar la m en tare d’i n chies t a concern en te  il ‘dossier M itrokhin’ e l’attivi tà  d’int el li g en ce italiana” (Ligji n r. 90 , „Th e mel imi i 
komision i t par l amentar për h etimin e ras ti t  ‘dosja Mirokh in’ dhe aktivitetet s ek r ete ita li ane “) ,  Gazzet ta Uffi  cia le , br. 1 09 , 1 1.  maj 2002, neni.3 , 
st.1 (neni. 372 Ligjit pe nal).

84  Lo i  s ur les  e n quêtes  pa rleme nt aires (Ligji për hetimet parlame ntare),ka hy rë në fuqi 15. maj 1880. ,n . 8.
85  Co mmi ss ions of Inquiry Laë, 5729-1968, čl. 11(e).
86 Afrika e Jugit,  neni. 39,  st .e;  Timori Lindor (2001 ), neni.  20, st.1;  Ga na   (2002) ,  n eni. 2 2,  st.1;  K eni (2008), neni. 7, st.5; Mauri cius (2008), neni. 

1 1 dhe 16.  Ng a a na tjetër , aktet themeluese të ko mi sioneve  n ë S ie ra Leone dhe Paraguaj, ua kanë lene një të drjetë diskrete k omisioneve  që  të  
inicojnë proced uren ligjore, apo jo. Siera Leon e (2000), neni. 8.2.; Paraguaj (2003) ,  neni. 5;Lo i sur l es  enquêt es parle me nt aires (Ligji për hetimet 
parlamentar e),ka  hy rë në fu qi 15 .  ma j  1880.,n. 8.

87 Ligji për komisio net het ue se, Narodne n ovine Rep. Kroacisëe, nr . 24/96, neni. 2 5.
88 Ligji nr. 03 L-1 76, për het u met pa rlamentare, Sl. list Rep. Kosovë s, nr. 74/2010., 20 .  gusht 2010., neni. 13, tpara gr afi  1.6.
89 Njej të, neni. 18.Li gj i për kom is ionet hetuese, Narodne novine Rep. Kroacisëe, nr.  24/ 96, neni. 25.
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Li gji në Kosovë për he ti met par la men ta re, e auto ri zon ko mi si o nin an ke tu es që të urdhërojë sjel ljen e obli gu es hme - 
të per so na ve në funk si o ne pu bli ke, dhe per so na ve tjerë fi  zik dhe ju ri dik, për të dëshmuar pa ra ko mi si o nit.;90 Li gji 
gjit has htu pa ras heh zba ti min në paj tim me dis po zi tat e Ko di pe nal për dëshmitarët, si dhe obli gi min e Gjyka ta ve, që 
të sjel lin dëshmitë si pas ët ci la ve per so ni fi  zik dhe ju ri dik re fu zon të dorëzojnë apo vo no hen në atë çështje;91 dhe në 
fund, Li gji auto ri zon ko mi si o nin an ke tu es që të kërkojë ini ci min e procedurës kundër dëshmitarit i ci li nuk dëshmon 
në paj tim me obli gi met e tij të pa ra pa ra me dis po zi tat li gjo re, Ko di i Procedurës Pe na le.

Në kra ha sim me shumicën e ven di me ve në praktikën kra ha su e se, ma dje ed he me zgjid hjet në li gjet për ko mi si o net he tu e se 
par la men ta re në Kro a ci dhe Kosovë, ne ni 17, pa ra gra fi  8, nga Sta tu ti, pa ras heh auto ri te te re la ti visht të butë të Ko mi si o nit. Ajo 
mund të iniciojë te pro ku ro ri pu blik, ti pro po zo je gjykatës kom pe ten te që me procedurë të shpejtë të përcaktojë ma sat, me të 
ci lat si gu ro het pjesëmarrja e per so nit dhe dhënia e deklaratës, du ke përfshi ed he gjo bat pro ce du ra le, në paj tim me Li gjin për 
procedurë pe na le të atij shte ti. Ma sat për të ci lat bëhet fj alë përfshijnë, varësisht prej shte tit, sjel ljen  e detyru es hme, dënimin 
me të hol la, dhe (kur per so ni re fu zon të dëshmojë) bur gim de ri në dy mu aj. KO MRA nuk e ka për obli gim që të kërkojë 
nga Gjyka ta të shqip tojë dënimin në të hol la apo ndonjë dënim tjetër, por Ko mi si o ni mund ta bëjë këtë, nëse e vlerëson të 
përshtatshme. Gjykatës i ta kon për të marrë një ven dim të tillë

Në praktikë, si pas ne nit 17, pa ra gra fi  2, nuk du het pritë gjithnjë që Ko mi si o ni do të iniciojë procedurën, të paraparë si pas 
pa ra gra fi t 8, sep se nuk dëshiron të kon si de ro het si or gan i ci li auto ri te tin e ndërton me ini ci min e ma sa ve re pre si ve. Por, Por, 
Ko mi si o ni du het të ketë në dis po zi cion mundësinë që të organizojë sjel ljen e ndonjë per so ni pa ra Ko mi si o nit, ed he nëse ai 
kundërshton. 

Auto ri zi met që i kanë një sërë ko mi si o nesh he tu e se par la men ta re, që nga për faq ësu e sit e in sti tu ci o ne ve dhe per so na ve privatë 
të kërkojnë dhënien e in for ma ta ve, dhe rre gul li min me ligj të sank si o ne ve për per so nat të cilët refuzojnë t’i ja pin të dhënat, 
të mos bëjnë nga ko mi si o ni he tu es dhe ko mi si o ni “gjyka ta”. Mbe tet evi den te dal li mi thelbësorë, që pavarësisht nga ni ve li i 
auto ri zi me ve të ci lat i po se don, ko mi si o net he tu e se dhe ko mi si o net e te vërtetës – për dal lim nga gjyka tat – nuk mun den ti 
ven do sin sank si o net për shke ljen  e të drej ta ve, të ci lat i hulumtojnë.  Për tërë atë që u tha, janë të pri vu a ra nga t bazë të ci lat 
kanë mund të dëgjohen nga di sa pjesëmarrës të pro ce sit kon sul ta tiv, nga auto ri zi mi i KO MRA-së si pas ne nit 17, pa ra gra fi  8, e 
bënë KO MRA-në „gjykatë” (Pa ra le le”). 

Pa ra gra fi   9

Ndih ma psi ko – so ci a le për viktimën, pa ra, gjatë dhe pas dhënies së deklaratës, përfshinë dhënien e ndihmës nga ana e psi-
ko lo gut të Ko mi si o nit, An gaz hi mi i Ko mi si o nit që vik ti ma ve dhe dëshmitarëve tu gjejnë ndihmë pro fe si o na le të psi ko lo gut, 
jashtë vetë KO MRA-së, e kështu me radhë. Shu mi ca e Ko mi si o ne ve në kuadër të punës së tyre i kanë përfshirë ed he struk-
tu rat ndihmëse -  psikologët dhe punëtorët socialë, të cilët u kanë ofru ar ndihmë vik ti ma ve dhe dëshmitarëve, të cilët kanë 
dhënë dëshmitë Ko mi si o ne ve. Në Kil dhe Argjentinë, në di sa ra ste psikologët kanë ndejnë ulur pranë vik ti ma ve gjatë dhënies 
së deklaratës , pa ra ko mi si o nit. Ko mi si o ni i ci li e ka vlerësuar shumë lartë rëndësinë e dhënies së ndihmës psi ko-so ci a le, pa-
ra gjatë dhe pas dhënies së deklaratës, ka qenë Ko mi si o ni për të vërtetën në Afrikën e Ju gut. Ky Ko mi sion, në punën e tij i 
ka përfshirë ed he punëtorët shëndetësorë, specialistët për çështjet e traumës, të cilët kanë ofru ar traj ni me për punonjësit e 
ko mi si o nit. Pos kësaj, në punën e saj ka in ku a dru ar ed he per so nat të cilët kanë ofru ar ndihmën psi ko-so ci a le vik ti ma ve dhe 
dëshmitarëve në dëshmitë pu bli ke.92 

Pa ra gra fi  10

Du ke pa sur pa rasysh që KO MRA, kra has grum bul li mit të de kla ra ta ve në vend ba ni met (vendqëndri met) dhe zyrat e Ko mi si-
o nit  do të vazhdojë të ofrojë mundësinë të gjithë per so na ve për të dhënë de kla ra ta të ci lat janë të rëndësishme për vërtetimin 

90  Njejt ë, neni  19, parag ra fi  . 10.Ligji n r. 03 L-17 6 , për hetum et parlamentare, Sl. list Rep. Koso vë s,  nr. 74/2010., 2 0. gusht  2010., ne n i. 13, tparagrafi  1.6.
91 Në Serbi, Mal të ZI, dhe Kosovë, gjykata mund të urdhërojë, me procedurë penale, të sjellet personi i cili ka refuzuar të dëshmojë, dhe nëse nuk 

e ka arsyetuar msoardhjen para komisionit, të sjellet me detyrim, dhe njëherish mund të shqiptojë denimin në të holla, për te; në BeH Gjykata 
mund të shqiptojë njërin nga këto dy masa (denime), në Kroaci mundet vetëm të urdhërojë që dëshmitari të sillet me detyrim, personi për të 
dëshmuar. Nëse personi vjen, dhe pasi të jetë njohtuar për pasojat, por nuk dëshiron të dëshmojë pa asnjë bazë ligjore, në të gjitha shtetet ai 
mund të gjobitete me të holla, në Kroaci, BeH, Malin e Zi, dhe në Kosovë, mund të arrestohet (më së shumti një muaj në Kroaci, BeH dhe në 
Kosovë, dhe rreth dy muaj në Malin e Zi.  Ligji për vepër penale, Sl. Gazeta zyrtare në BeH,  nr. 3/03, ndryshimet e fundit 15/08, neni. 81 dhe neni. 
268; Ligji për vepër penale, Sl.gazeta zyrtare në Malin ei Zi, nr. 57/2009 i 49/2010,  neni. 119; Ligji për vepër penale, Gazeta popullore në Rep. 
Kroacisë, nr. 152/08, 76/09, neni. 291; Ligji për vepër penale, Sl.gazeta zyrtare e  UNMIK-ut, nr. 2003/26, ndryshimet e fundit Sl Rep. Kosovës, 
nr. 44/2008, neni. 167 i neni. 237, st.3; dhe, Ligji për vepër penale, Sl. gazeta zyrtare e SRJ, nr. 70/01 i 68/02 i Sl. gazeta zyrtare e Rep. Serbisë, nr. 
58/04, ndryshimet e fundit 72/09, neni. 108.

92  Priscilla B.Hayne r, Uns peakable Truth s:  Tr ansitional Jus tice  and the Challe nge   of  Truth Commissio n  (2 .  botim i i  dytë, 2010.),  fq. 157. 
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e fak te ve (pro va ve), në pikën 8 të këtij pa ra gra fi  zgje ro hen dhe iu epet mundësia per so na ve të cilët jetojnë në ter ri to ret e 
ven de ve të tre ta (jashtë ter ri to re ve të palëve kon trak tu e se), për të dhënë de kla ra tat në për faq ësitë di plo ma ti ke të palëve kon-
trak tu e se. Du ke pa sur pa rasysh fak tin që të gjit ha  palët kon trak tu e se nuk kanë për faq ësitë e tyre di plo ma ti ke në një numër 
të cak tu ar të ven de ve në të ci lat mund të gjen den per so nat të cilët dëshirojnë për të dhënë de kla ra ta, Ko mi si o ni do të kis hte 
të drejtën që të grumbullojë de kla ra ta ed he në ato ven de, nëse një ve prim i tillë nuk do të kon si de ro hej si shke lje e dis po zi ta-
ve li gjo re të atyre ven de ve, du ke ma rr pa rasysh se KO MRA është organizatë ndërkombëtar e hu a ja e ci la do të ve pron te në 
ter ri to rin e ven de ve të tre ta. 

Ne ni 18.
Grumbullimi i dokumentacionit

Sqa rim

Pa ra gra fi  1

Du ke pa sur pa rasysh se in sti tu ci o net ndërkombëtare dhe ven do re dhe or ga ni za tat, gjatë dhe pas luftërave, kanë grum-
bul lu ar një numër të madh të fak te ve mbi kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda te drej ta ve të nje ri ut, Ko mi si o ni do 
të mund të shfrytëzonte këto do ku men ta ci o ne dhe në atë mënyrë do të lehtësonte rrugën de ri te përmbushja e qëlli-
me ve të vet.  Ne ni 16 i Pro jektsta tu tit ofron mundësinë Ko mi si o nit që, kra has bu ri me ve të thek su a ra, të shfrytëzoj dhe 
aktgjyki met gjyqëso re, tran skrip tet dhe shkre sat e gjyka ta ve të tje ra, p.sh. në Nor ve gji, Danimarkë, Gjer ma ni, Austri 
etj), të ci lat në bazë të kompetencës uni ver sa le kanë gjyku ar për kri me luf te të kryera në ter ri to ret e ish Jugosllavisë. 
Gjit has htu, Ko mi si o ni ka të drejtë, me qëllim të vërtetimit të fak te ve, të shfrytëzoj ed he pro va të tje ra, ose do ku men ta-
ci o ne e ci la shpre hi misht nuk është përmendur në këtë dispozitë. Pi ka h i ofron mundësinë Ko mi si o nit që gjatë ve pri-
mit të vetë të kërkojë ed he men di me pro fe si o na le lid hur me çështje të cak tu a ra (për shem bull për se si o ne te ma ti ke që 
iu kus hto hen ve pri me ve të in sti tu ci o ne ve të cak tu a ra), dhe si pas shem bul lit në dis po zi ta re le van te të ko mi si o ne ve në 
Ka na da, Gjer ma ni, Ma rok dhe Pe ru. 

Pa ra gra fi  2

Or ga net shtetërore bashkëpunojnë me Ko mi si o nin, as htu që në kërkesë të Ko mi si o nit, ia dorëzojnë asaj do ku men ta ci o nin, 
si pas ne nit 18 të Sta tu tit. Obli gi mi i dorëzimit të do ku men ta ci o nit, të or ga ni jashtë-ligjorë, është e rre gul lu ar me ligj në Kro-
a ci dhe në Kosovë. Si pas Li gje ve në fu qi për ko mi si o net he tu e se ne Republikën e Kroacisë, ko mi si o ni i the me lu ar he ti mo re 
„është e auto ri zu ar të kërkojë nga të gjit ha or ga net shtetërore, in sti tu ci o net, shoq ëritë treg ta re, per so na ve tjerë ju ri dik dhe 
qytetarëve, që t’ia dorëzojnë në shqyrtim do ku men ta ci o nin, i ci li do të mund të is hte i rëndësishëm për re a li zi min e detyrës së 
saj” , ndërsa or ga net [e përmendura] dhe qytetarët janë të obli gu ar të veprojnë si pas kërkesave të ko mi si o nit he ti mor”.93 Në li-
gjin e Kosovës për he ti met par la men ta re, është cak tu ar të the me lo het ko mi si o ni par la men tar, e ci la ka të drejtën të ketë qa sje 
të pa ku fi  zu ar në të gjit ha do ku men tet zyrta re” gjegjësisht „të gjithë per so nat fi  zik dhe ju ri dik janë të obli gu ar që Ko mi si o nit 
t’ia dorëzojnë në shqyrtim të gjit ha do ku men tet dhe ma te ri a let si dhe fak tet tje ra, të ci lat kërkohen nga ata”.94 Në Ma lin e Zi, 
Li gji për administratë shtetërore, është kon sta tu ar obli gi mi i mi ni stri ve „t’ia dorëzojë Ku ven dit do ku men tet, gjegjësisht do-
ku men tet të ci lat pa ra qe sin fshehtësi zyrta re për shte tin, ushtrinë apo fshehtësi si pas li gjit të posaçëm”95 Dis po zi ta e Rre gul-
lo res së Ku ven dit të Ma lit të Zi për he ti met par la men ta re, është përcaktuar që „këshilli an ke tu es ka të drejtë që, me qëllim të 
re a li zi mit të he ti mit par la men tar, të kërkojë nga or ga net shtetërore dhe or ga ni za tat e cak tu a ra, të dhënat, do ku men ta ci o nin, 
le jet dhe in for ma tat, si dhe të marrë de kla ra ta nga individët, nëse këtë e vlerëson të do bis hme. Or ga net shtetërore dhe or ga-
ni za tat tje ra, si dhe individët janë të obli gu ar ti ja pin do ku men te e vërteta, të rre gull ta, të dhënat, in for ma tat dhe de kla ra tat 
të ci lat nga ata i kërkon këshilli an ke tu es.”96

Obli gi mi i ngjashëm për bashkëpunim me ko mi si o net, është i paraparë ed he në ak tet the me lu e se bazë të ko mi si o ne ve 
për të vërtetën, në të ci lat është ce kur se ko mi si o ni ka të drejtë ti kërkojë dhe ti marrë do ku men tet e cak tu a ra.97 Kërkesat 
për dhënien e do ku men ta ci o nit janë tre gu ar si të rëndësishme – si diçka që nuk shërben vetëm për individë, por ed he 
për in sti tu ci o ne.  

93 Ligji p ër  komisionet  he tuese, Narodne novine Rep. Kr oacisë, nr. 24/96,  n en i . 15.
94 Ligji nr. 0 3 L-17 6 , për   hulumtime  p arlamentare, 4 . jun 2 01 0. ,  Sl. lis t Rep. Kosovës, n r. 74/2010, 20. gusht 2010., nen i.  13 ,  st.1, paragrafi  4, i  n en i. 18.
95 Ligji për adm inist ra të  publik e,  Sl . list Rep . M al i i Zi, br.  22/08, neni. 73.
96 Rregull orja e Kuve ndit të Malit  t ë Zi, Sl.  l ist Rep. Mali i Zi, nr. 51/06 i 66/06, neni. 81 .
97 K il ,  neni 4 (b) dhe (c); El  Salvador, aneksi, “Powers”, pikat (a), (b) i (c); Siera L eone, n eni.8, st.1, p ar agrafi  (a )  dhe  (b) Keni, ne ni.7, st .2, pa rag ra fi    (a) .
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Ne ni 19.
Hu lum ti met dhe vi zi tat në te ren

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Ko mi si o ni është i auto ri zu ar që, me qëllim të grum bul li mit e të dhënave të kryej ed he hu lum ti me në te ren. Kjo është në 
përputhje me detyri min e përgjithshëm të shte te ve që të bashkëpunojnë me Ko mi si o nin, dhe në atë mënyrë ti mundësojnë 
kryer jen efi  ka se të detyra ve dhe qa sje në të dhëna, (Ne ni 11 i Sta tu tit).

Pa ra gra fi  2.

Me lid hjen e me mo ran du mit për mirëkuptim me or ga net kom pe ten te shtetërore shman get mundësia që or ga net e cak tu a ra 
shtetërore si ko mi si o net/zyrat për gje tjen e të zhdu kur ve dhe prokuroritë për kri me luftë, ta konsiderojnë Ko mi si o nin si or-
gan i ci li vështirëson apo u përzihet ne punën e tyre. Me me mo ran du met e mirëkuptimit mund të rre gul lo het pro ce du ra e 
njof ti mit të or ga ne ve kom pe ten te shtetërore për vizitën që do tu bëhet në lo ka ci o nin e cak tu ar, apo varësisht nga rret ha nat, 
kur nuk ka nevojë për një njof tim pa ra prak të tillë, pro ce du ra në ra stin kur Ko mi si o ni ka për qëllim të shikojë objek tet të ci lat 
janë në pronësi pri va te, dhe ngjashëm. Auto ri te tet shtetërore kom pe ten te nënkuptojnë or ga net shtetërore re le van te siç janë 
ko mi si o net për gje tjen e të zhdu kur ve, prokuroritë dhe auto ri te tet kom pe ten te të si ste mit të bur gi mit, e jo or ga net shtetërore 
ko mu na le apo po li cia. 

Pa ra gra fi  3.

Njëri prej qëlli me ve të Ko mi si o nit është “pra ni mi i të padrejtës të shkak tu a ra ndaj vik ti ma ve, me qëllim të kri ji mit të kulturës 
së so li da ri te tit dhe dhim bjes dhe ngushëllimit me vik ti mat” (ne ni 11, pi ka d). Ne ni 2 i këtij ne ni kon tri buon në re a li zi min e 
qëlli mit të thek su ar, pran daj, këtu nuk ke mi të bëjmë me vi zi tat në lo ka li te te me qëllim të hu lum ti mit, por me vi zi tat që kanë 
si qëllim sim bo lik – pra ni min e vu aj tje ve dhe shpre hjen e pi e te tit ndaj vik ti ma ve, du ke përfshirë ed he vik ti mat të ci lat kanë 
përjetuar kri met, (për shem bull ish të robëruarit  në ven din e bur go sjes). 

Ne ni 20.
Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve dhe per so na ve tjerë

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Dëgjimi pu blik i vik ti ma ve nuk ka qëllim pri mar në grum bul li min e të dhënave nga ana e Ko mi si o nit por pra ni min e padrejtësisë 
që iu është bërë këtyre per so na ve, të i mundësohet opi ni o nit që drejtpërdrejtë të fi tojë njo hu ri lid hur me kri met, si dhe kri ji mit 
të një kul tu re të so li da ri te ti dhe i dhim bjes dhe ngushëllimit për vik ti mat. Anëtarët e Ko mi si o nit, si pas rre gul la ve, nuk do të 
du hej që me shtru ar jen e pyetje ve plotësuese të verifi kojnë vërtetësinë e po hi me ve të viktimës. Kjo del nga qëlli mi i dëgjimeve 
pu bli ke – pra ni mi i padrejtësisë dhe fu qi zi mi i dhim bjes dhe ngushëllimit me vik ti mat  . Një qëllim të tillë do të is hte vështirë 
të për të re a li zu ar nëse anëtarët e Ko mi si o nit te vik ti ma krijojnë ndjenjën se atij nuk i besojnë, Pran daj Ko mi si o ni nuk do të 
insistojë në pre ci zi min e de ta je ve në po hi met-de kla ri met  e viktimës, për të ci lat kon si de ron se vik ti ma nuk i ka përshkruar në 
mënyrë pre ci ze, ose të ci lat nuk janë plotësisht të sak ta, por nuk kanë të bëjnë me thel bin e de kla ri me ve të viktimës. 

Gjit has htu në dëgjimin pu blik të vik ti ma ve nuk do të ekzistojë mundësia që per so nat të cilët janë përmendur si kryes, ose 
për faq ësu es li gjor i atyre per so na ve,  që vik ti ma ve të iu parashtrojnë pyetje me qëllim që ti kontestojnë po hi met e tyre. Dhënia 
e një mundësie të tillë “të hu lum ti me ve të tërthorta” në mas të mad he do ti ja përafronte procedurës pa ra Ko mi si o nit në pro-
ce sin gjyqësor. Me këtë do të vi hej në pyetje, ose do të eli mi no hej, kup ti mi i ve pri mit të Ko mi si o nit si trup jashtë gjyqësorë i 
fo ku su ar, pa ra së gjit hash, në vik ti mat dhe jo në kryerësit (siç është gjyka ta). 

Për çdo rast, është me rëndësi që të si gu ro het që de kla ri mi i viktimës të jetë i vërtetë, dhe posaçërisht që të evi to hen mundësitë 
që vik ti ma në po hi met e ti ja të akuzojë pa bazë per so na të pafajshëm kin se si kryerës. Për këtë qëllim Ko mi si o ni do të verifi kojë 
vërtetësinë e deklaratës pa ra se të ven dos se ci lat vik ti ma do të pa ra qi ten në dëgjimin pu blik, në mënyrë që deklaratën, të cilën 
vik ti ma pa ra pra kisht iu ka dorëzuar he tu e sve të Ko mi si o nit, do ti kra ha son me in for ma ta të tje ra të ci lat i ka  grum bul lu ar. 
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Nëse vik ti ma, gjatë dëgjimit pu blik pre zan ton po hi me në kundërshtim me ato të dhëna në deklaratën pa ra pra ke pranë Ko-
mi si o nit, ose shtron po hi me tje ra të ci lat janë në kundërshtim me njo hu rit që dis po non Ko mi si o ni për ngjar jen, anëtarët e 
Ko mi si o nit, lid hur me atë, viktimës do i shtrojnë ed he pyetje kon kre te. 

Ko mi si o ni, në formë shte se do të sigurojë re spek ti min e të drej ta ve të per so na ve të cilët në dëgjimin pu blik të vik ti ma ve (si 
pa ra, ose pavarësisht nga ajo,ed he  me ra stin e dhënies së deklaratës), janë emërtuar si kryerës, me çka do të iu mundësohet 
që më pa staj të lajmërohen pa ra Ko mi si o nit dhe të prezantojnë ver si o nin e tyre mbi ngjar jen, ose/dhe të dorëzojnë deklaratën 
në formë të shkru ar të cilën Ko mi si o ni do e me rr në konsideratë me ra stin e har ti mit të ra por tit përfundimtarë.  (Shi ko Sqa-
ri min e ne nit 46- “gje tjet mbi kri met e luftës dhe shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut”). 

Pa ra gra fi  2.

Në dëgjimet pu bli ke, përveç vik ti ma ve, mund të fl a sin ed he dëshmitarët e kri me ve të luftës, përkatësisht për shke lje ve të 
rënda e të drej ta ve të nje ri ut, kryerësit të ve pra ve të til la si dhe per so nat që iu kanë n ndih mu ar vik ti ma ve. 

Kur është fj a la për dëgjimet pu bli ke për kryerësit dhe dëshmitarët, mund të pri tet që nga anëtarët e Ko mi si o nit të shtro hen 
pyetje, me të ci lat do të pre ten do het që të iden ti fi  ko hen dhe të eli mi no hen pa qar tësitë ose po hi met e pa sak ta në de kla ra ta. 
Ky dal lim në tret man, në ra port me tret ma nin ndaj vik ti ma ve, rrjedhë nga dal li met në qëlli met e dëgjimeve pu bli ke të ti-
pa ve të ndryshme. Qëlli mi, për të ci lin dëshmitarët dhe kryerësit fl a sin pu bli kisht, nuk është që të iu shpre het mirënjohje, 
përkatësisht që të shpre het pi e tet, por që ko mi si o nit dhe opi ni o nit të gjerë ti mundësohet që të fi tojnë njo hu ri mbi kri met, 
gjegjësisht për shke ljet e rënda e të drej ta ve të nje ri ut. 

Në praktikën e ko mi si o ne ve  për të vërtetën, re la ti visht një numër i vogël i per so na ve përgjegjës për shke lje të rënda të drej-
ta ve të nje ri ut ka marrë pjesë në dëgjime pu bli ke. Ky përjashtim ka të bëjë ed he në shte tet në të ci lat, pa ra fi l li mit të punës 
të Ko mi si o nit për të vërtetën, është shpal lur am ni stia (Si e ra Le o ne), ose vetë ko mi si o net kanë mun dur të ofrojnë amnistinë 
(Afri ka e Ju gut (për ve pra të rënda më të vo gla) Ti mo ri Lindorë). Në ato ra ste, përgjegjësit për shke ljen e të drej ta ve nuk kis-
hin frikë nga mundësia që do të përgjigjeshin pe na lisht nëse pu bli kisht fl a sin mbi ro lin e tyre në kryer jen e kri me ve, ose në 
të fo lu rit pu blik kanë vërejtur ra stin që të përfi tojnë nga am ni stia, ose për fi l li min e ri-in te gri mit të tyre në bashkësinë e tyre. 
Kur është fj a la për KO MRA, ek zi ston mundësia që në dëgjimet pu bli ke të pranojnë të pa ra qi ten një numër i konsiderueshëm 
i kryesve, ët cilët gjen den në kryer jen e dënimit të bur gi mit, apo veç e kanë kryer, e të cilët e kanë pra nu ar fa jin pa ra MKTJ-
së, apo pa ra gjyka ta ve ven do re, dhe kanë shpreh pen di min, dhe gjit has htu kanë shpreh gatishmërinë për në të ar dhmen që 
kontribuojnë në paj tim. Gjit has htu, është e mun dur, që per so nat fajësia e të cilëve nuk është vërtetuar në procedurën pe na le, 
i drej to hen me iniciativën e tyre Ko mi si o nit, e pranojnë kryer jen e ve pra ve, dhe shpre hin gatishmërinë që për këtë të fl a sin 
në dëgjimet pu bli ke. (Këta per so na janë në ne nin 20, pa ra gra fi  2, si dhe në ne nin 17 (Ma rr ja e de kla ra ta ve), të përfshirë në 
kategorinë e “dëshmitarit

Për dëgjimin e dëshmitarëve, gjit has htu vlen ajo çfarë është thënë më lartë për dëgjimin e vik ti ma ve, posaçërisht në ra port 
me ve ri fi  ki min pa ra prak të vërtetësisë së po hi me ve si dhe në kup tim të mundësimit të per so na ve të përmendur si kryerës që 
më pa staj të de kla ro hen lid hur me po hi met kundër tyre. 

Qëlli mi i dëgjimeve pu bli ke të per so na ve që iu kanë ndih mu ar vik ti ma ve është i ngjashëm me qëlli min e dëgjimeve pu bli ke 
për vik ti mat, në atë masë sep se në të dyja ras tet ke mi të bëjmë, në mes të tje rash, për dhënien e pra ni me ve nga ana e Ko mi-
si o nit: pra ni mi i padrejtësisë dhe vu aj tje ve në ra port me vik ti mat, dhe pra ni mi i hu ma ni te tit dhe etikës, kur është fj a la për 
per so nat të cilët iu kanë ndih mu ar vik ti ma ve. Pran daj, du het pri tur që qëndri mi i anëtarëve të Ko mi si o nit gjatë dëgjimit të 
per so na ve të cilët iu kanë ndih mu ar vik ti ma ve të jetë i ngjashëm me qëndri min gjatë dëgjimit të vetë vik ti ma ve. 

Pa ra gra fi  3.

Dis po zi ta e Sta tu tit mbi dëgjimet pu bli ke përcakton që dhënia e de kla ra ta ve në këto ngjar je është në ba za vul lne ta re. 
Një rre gull e tillë nënkuptohet ed he në ra port me vik ti mat, por mund të jetë dukshëm më e vogël kur është fja la për 
dëshmitarët dhe, posaçërisht, kryesitë e su po zu ar. Mirëpo, sjel lja me dhunë dhe shqip ti mi i dënimit ndaj per so na ve të 
cilët nuk dëshirojnë pu bli kisht, pa ra ka me ra ve të dëshmojnë për kri met do të is hte ko ftra pro duk ti ve për vetë sta tu sin 
e Ko mi si o nit. Ai do të kup to hej si trup auto ri tar, çka do të is hte në kundërshtim me detyrat the me lo re të Ko mi si o nit 
si trup i ci li shpen zon fu qinë e tij nga le gji ti mi te ti i mi si o nit, por jo nga kërcënimet me re pre sion. Kur është fja la për 
kryerësit e su po zu ar të cilët ako ma nuk janë pro ce du ar, ata gjatë dëgjimit pu blik – si dhe me gjyki met në pro ce du rat 
pe na le – në të ci lat janë pa ra qi tur kundër vul lne tit të tyre mund të thir ren në të drejtën që të ngurojnë (shkurtojnë) 
përgjigjet në mënyrë që ata, ose të afërmit e tyre, të mos iu eks po zo hen ndje kje ve pe na le, tur pit të rëndë, ose dëmeve 
të kon si de ru es hme ma te ri a le. 
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Pa ra gra fi  4.

Dispozitë e Sta tu tit për zba ti min e ma sa ve për mbroj tjen e iden ti te tit, ma sa ve të posaçme të mbroj tjes për in te gri te tin psi qik 
dhe fi  zik, si dhe ma sa e mbështetjes psi ko-so ci a le në dëgjime pu bli ke, ka për qëllim të mundësojë që vik ti mat dhe dëshmitarët 
në çdo kohë gjatë dëgjimit pu blik të ndje hen të si gurt . Ko mi si o net e tje ra kanë përfshirë ed he ma sa të til la në punën e tyre. 
Ko mi si o ni për të vërtetën në Afrikën e Ju gut në punën e tij ka përfshirë njerëzit që u kanë ofru ar mbështetje psi ko-so ci a le për 
vik ti mat dhe dëshmitarët në dëshmi dëgjimet pu bli ke, të as htu qu aj tu rat “. bri e fers”, të cilët u shpje guan njerëzve pro ce du rat 
e dëgjimit pu blik,  kanë ndejë ulur pranë tyre gjatë dëshmisë, dhe kanë ka lu ar një kohë me ta pas dëgjimeve pu bli ke, du ke i 
in ku ra ju ar ata. Praktikën e ko mi si o ne ve ju go-afri ka ne, më vonë e kanë marrë ed he ko mi si o net tje ra të ci lat në punën e tyre 
kanë përfshi dëgjimet pu bli ke – ato të Perusë, Ma ro kos, ma dje ed he ato ko mi si o ne të ci lat gjatë punës së tyre janë bal la fa qu ar 
me pro ble me të mëdha, siç janë mun ge sa e ka pa ci te te ve të per so ne lit për kryer jen e detyra ve.98

Pa ra gra fi  5.

Obli gi met e Shërbimeve pu bli ke në të gjit ha shte tet trashëgimtare është që të sigurojnë tran sme tim te le vi ziv nga dëgjimet 
pu bli ke, ve pri mi në përputhje me një obli gim të tillë thellësisht nuk do të is hte ndryshe nga plotësimi i obli gi me ve të pa ra pa ra 
me ligj për Shërbimet pu bli ke që, për shem bull, kanë përmbajtjet e de sti nu a ra për pa ki cat na ci o na le. Me fj alë të tje ra, sank-
si o ni mi – përmes li gjit ose kontratës së ra ti fi  ku ar ndërkombëtare – obli gi met e ti pit pro gra mor për ser vil pu blik nuk del nga 
kor ni zat prak ti ke të ci lat ta ni më ekzistojnë në shte tet në re gjion. 

Ko mi si o ni nuk mund të obligojë me di et ko mer ci a le që të transmetojnë dëgjimet pu bli ke, por nuk mund të iu shkurtojnë të 
drejtën që të transmetojnë dëgjimet, nëse ata vet e vlerësojnë se një gjë e tillë është e rëndësishme. 

Ne ni 21.
Mbaj tja e se si o ne ve te ma ti ke

Sqa rim

Pjesëmarrësit e shumtë gjatë pro ce sit konsultativë kanë thek su ar rro lin po ten ci a lisht të rëndësishëm të Ko mi si o nit në ve ri fi  ki-
min- he ti min  e ro lit të in sti tu ci o nit në ra port me kri met e kryera në periudhën nga vi ti 1991 de ri në vi tin 2001. 

Di sa Ko mi si o ne të gjer ta nis hme kanë mbaj tur se si o net në të ci lat anëtarët e ko mi si o ne ve kanë he tu ar për faq ësu e sit e in sti tu ci-
o ne ve mbi ro lin e atyre in sti tu ci o ne ve gjatë kon fl ik te ve.99 In sti tu ci o net, ose pjesë e tyre, në mënyra të ndryshme is hin pjesëtar 
në shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut. Mirëpo, di sa prej ko mi si o ne ve të ci lat kanë re fl ek tu ar ed he në shem buj po zi tiv të in sti tu ci-
o ne ve të ci lat iu janë kundërvënë shke lje ve të të drej ta ve.100

Ko mi si o ni Afri ka no ju gor për të vërtetën dhe paj tim, në se si o net pu bli ke in sti tu ci o na le, ka ana li zu ar ve pri met e in sti tu ci o ne ve 
të rëndësishme ose pjesëve të shoq ërisë- bashkësive fe tar, bashkësive të juristëve, ekonomistëve, shëndetësore, me di e ve sin-
di ka ta ve, bur gje ve dhe for ca ve të ar ma to su ra.101 Në këto se si o ne, anëtarët e ko mi si o ne ve kanë he tu ar jo vetëm për faq ësu e sit e 
me di e ve dhe in sti tu ci o net e tje ra, por ed he eks pert që kis hin njo hu ri për ve pri met e tyre, si dhe për faq ësu es të pus hte tit ak ti-
vi te ti i të cilëve kis hte ndi kim të drejtpërdrejtë në funk si o ni min e këtyre sektorëve, Me ana li zi min e ve pri mit të me di e ve gjatë 
luftës në Li be ri është ma rr Ko mi si o ni i atjeshëm për të vërtetën dhe paj ti min, i ci li is hte fo ku su ar në ra por tim në me dia gjatë 
kon fl ik tit, sfi  da me të ci lat me di et janë bal la fa qu ar gjatë pe ri ud ha ve të ci lat is hin lëndë për hu lum ti me, etj. 102

As htu si ed he ko mi si o net tje ra KO MRA do të ketë mundësinë që të hetojë dhe ana li zoj ve pri min e in sti tu ci o ne ve shtetërore, 
por ed he të or ga ni za ta ve po li ti ke dhe kul tu ro re, bashkësive fe ta re, dhe me di e ve pa ra dhe gjatë kon fl ik tit të ar ma to sur, në ra-

98   Priscilla  B.H ayner , Unspeakable Trut hs:  Transit io na l  Justice and the Challenge  of  Truth Co mmission (2.  i zda nje, 2010), str. 157. 
99 Shembujt përfshijnë komisionet në Afrikën e Jugut Siera Lione dhe Liberi.
100 Për shembull Komisioni në Peru, në bazë të numrit të madh të dëshmive të grumbulluara, dëgjimeve dhe studimeve ka vërtetuar që Kisha 

katolike Evangjeliste ka kontribuar në mbrojtjen e p popullsisë nga krimi dhe shkelja e të drejtave të njeriut gjatë periudhës së dhunës. Për më 
shumë, kisha katolike shumë herët ka gjykuar dhunën të cilën e kanë ndërmarrë kryengritësit, por edhe shkeljen e të drejtave të njeriut nga 
ana e shtetit. Shiko Conclusiones Generales del informo Final de la CVR(“Konkluzat e Komisionit për të vërtetën dhe pajtimin ne Peru (2003) 
paragrafi  141 http://www.cverdad.org.pe/ifi nal/conclusiones.php

101 Prisila B. Heiner (Priscilla B. Hayner), “Të vërtetat e pa thëna” (Samizdat B92,2003) faqe 68.
102 Numri i konsiderueshëm i gazetarëve vendor dhe të huaj, si dhe ekspert për media, kanë dëshmuar në sesionet tematike të mbajtura në 

kryeqytetin e Liberisë, Monrovi.  Liberian TRC, Final Report, tom II. (Consolidated Final Report), faqe 48, paragrafi  4.11 dhe faqe 49. 
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port me kryer jen e kri me ve të luftës dhe shke lje ve të rënda të drej ta ve të nje ri ut. Siç kanë thek su ar di sa prej pjesëtarëve në 
kon sul ti met e mbaj tu ra, ve pri met jo vetëm të in sti tu ci o ne ve shtetërore, por ed he in sti tu ci o ne ve dhe or ga ni za ta ve tje ra, siç 
janë bashkësitë fe ta re, me di et, or ga ni za tat po li ti ke dhe kul tu ro re, pa ra qet njërin prej pa ra kus hte ve kryeso re për të kup tu ar 
natyrën e luftërave, dhe posaçërisht të kri me ve të luftës si dhe shke lje ve tje ra të rënda të drej ta ve të nje ri ut në ish Ju go slla vi. 

Obli gi mi i pjesëmarrjes në se si o net te ma ti ke, nuk është rre gul lu ar në mënyrë të veçantë në praktikën e këtyre ko mi si o ne ve, 
të ci lat i kanë mbaj tur këso dëgjimesh, por është obli gim i pjesëmarrjes e rre gul lu ar përmes kom pe ten ca ve me të ci lat de fi -
no het obligueshmëria e dhënies së de kla ra ta ve pa ra ko mi si o nit dhe pjesëmarrja në dëgjimet pu bli ke, nëse kështu e vlerëson 
ko mi si o ni.103

Du ke ma rr pa rasysh se se si o net te ma ti ke pa ra qe sin një prej for ma ve të dëgjimeve pu bli ke, Sqa ri mi i dhënë në ne nin 
20 (Dëgjimet pu bli ke) ka të bëjë në tran sme ti met te le vi zi ve të se si o ne ve te ma ti ke të Ko mi si o nit (pa ra gra fi  5), që është i 
zbatueshëm ed he në pa ra gra fi n 2 të këtij ne ni.

Ne ni 22.
Rre gul lo ret e Ko mi si o nit

Sqa rim

Zba ti mi i metodologjisë uni ke në grum bul li min e de kla ra ta ve, do ku men ta ci o nit dhe or ga ni zi min e dëgjimeve pu bli ke dhe 
se si o ne ve te ma ti ke si gu ron konsistencën në punën e Ko mi si o nit në të gjithë re gji o nin, kon tri buon në mënyrën të njëjtë në 
grum bul li min e të dhënave, dhe lehtëson përdorimin e mëvonshëm e të dhënave të grum bul lu a ra për qëllim hu lum ti mi dhe 
të ngjas hme, pas kryer jes së punës së Ko mi si o nit. Në këtë mënyrë do të mundësohet ed he të përmbushen detyrat e Ko mi si-
o nit.

Me qen ëse ma rr ja e de kla ra ta ve është fon da men ti i punës të çdo Ko mi si o ni, dhe du ke pas pa rasysh përvojat e ko mi si o ne ve të 
mëhershme, he tu e sit e të ci la ve kanë grum bul lu ar me mi ja de kla ra ta të vik ti ma ve, dëshmitarëve, të autorëve të mundshëm, 
të mbi je tu ar ve, me të dhëna për llo jet e shke lje ve, vik ti mat, kryerësit, përgjegjësitë in sti tu ci o na le si dhe për de ta let tje ra të 
ndryshme, është e do mos dos hme që të stan dar di zo het mënyra në të cilën do të zhvil lo hen bi se dat me dhënësit e de kla ra ta ve. 
Kjo është e ne voj shme me qëllim të or ga ni zi mit të një ba ze  të dhënave dhe për të si gu ru ar analizën e mëvonshme të tyre, 
çka pa ra qet sfi dë du ke ma rr pa rasysh me ar dhjen e një nu mri jashtëzakonisht të madh të fak te ve (pro va ve).104 Kra has kësaj, 
me to do lo gjia uni ke si gu ron që pyetjet të ci lat shtro hen me ra stin e ma rr jes së de kla ra ta ve mbe sin në kor ni zat e man da tit të 
Ko mi si o nit.105

Rre gul lo ret e Ko mi si o nit mund të pa ras ho hin metodologjinë për ma rr jen e de kla ra ta ve dhe grum bul li min e do ku men ta ci o-
nit. Kjo mundëson konsistencën e të dhënave të grum bul lu a ra dhe shfrytëzimin e mëvonshëm të tyre me ra stin e ana li za ve 
të formularëve mbi kri met e kryera. Do ku men tet e grum bul lu a ra në bazë të metodologjisë me rre gul la uni ke, pa ra pra kisht 
të har tu ar, mund të shfrytëzohen ed he për ne vo ja të pro ce di mit pe nal, si dhe hu lum ti me ve hi sto ri ke, so ci o lo gji ke dhe li gjo re, 
lid hur me kon fl ik tet e ar ma to su ra në hapësirat e ish RSFJ-së. 

Nxje rr ja e rre gul lo re ve për dëgjimet pu bli ke dhe se si o net te ma ti ke do i mundësojnë Ko mi si o nit që më lehtë të zgjidhë pro-
ble met që kanë të bëjnë me or ga ni zi min e këtyre se si o ne ve, du ke marrë pa rasysh që dëgjimet pu bli ke dhe se si o net te ma ti ke 
pa ra qe sin “një sfi  de jashtëzakonisht të mad he ad mi ni stra ti ve, lo gji sti ke dhe fi  nan ci a re për ko mi si o net për të vërtetën”.106  
Shfrytëzimi i metodologjisë uni ke në or ga ni zi min, de mon stri min, vi deo dhe audio in ci zi met e këtyre se si o ne ve mundëson 
përdorimin e mëvonshëm për qëlli me të ndryshme. Rre gul lor ja për dëgjime pu bli ke du het të rregullojë çështjet në vi jim: 
mënyrën e përzgjedhjes së per so na ve që do të dëshmojnë pu bli kisht, rre gul lat për in for mi min e per so na ve, emri i të cilëve 
do të lajmërohet gjatë dëshmimit, si dhe per so nat e dyshu ar për kri me të cak tu a ra, rre gul la që do të rregullojnë të drejtën e 
per so na ve të tillë për tu përcaktuar ndaj po hi me ve të thëna, ma sat mbrojtëse për dëshmitarët dhe vik ti mat, mbështetja psi-
ko lo gji ke për vik ti mat dhe dëshmitarët etj.107

103 Afrika e jugut, neni.29 (3)(c). 
104 Prisila B. Heiner (Priscilla B. Hayner), “Të vërtetat e pa thëna” (Samizdat B92,2003) faqe 310.
105 Mark Freeman, Truth Commissions and Procedural Justi ce (Cam brid ge Uni ver sity Press, 2006) fa qe 302.
106 Njejtë, fa qe 222
107 Njejtë. Fa qe 226
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PJE SA VII – ZGJED HJA E ANTARËVE DHE AN TA RE VE TË 
KO MI SI O NIT

Ne ni 23.
Përbërja e Ko mi si o nit

Sqa rim

Ko mi si o ni për të vërtetën, të ci lat kon si de ro hen në masë të mad he, ose të vogël, të suk sesshme, kanë pa sur më së shum ti 17 
anëtarë, me përjashtim të dy ko mi si o ne ve, spe ci fi  ke, të Par la men tit Gjer man.108

Gu a te ma la dhe El Sal va dor (nga 3 anëtarë); - 
Ti mo ri Lindorë, Pa na ma ja dhe Si e ra Le o ne (7);- 
Çile (8);- 
Ga na dhe Pa ra gu ai (9); - 
Pe ru (12); - 
Ar gjen ti na (13); - 
 Re pu bli ka Afri ka no-ju go re dhe Ma ro ku (17);- 109 dhe
Gjer ma nia 1992-1994 (27), dhe 1995-1998 (36). - 

Përvojat e ko mi si o ne ve të gjer ta nis hme për të vërtetën, fl a sin në do bi të nu mrit të ku fi  zu ar të anëtarëve, në mënyrë që të 
lehtësohet ko mu ni ki mi në mes të anëtarëve të Ko mi si o nit me qëllim të punës më efi  ka se dhe efek ti ve.110 Natyrisht, në punën 
e çdo ko mi si o ni për të vërtetën, përveç anëtarëve/anëtareve (“Komisarëve”), janë të kyçur ed he një numër i madh i per so na ve 
– per so ne li. Per so ne li, si pas rre gul la ve, është shumë herë më i madh nga nu mri se sa vet anëtarët/anëtaret e ko mi si o nit. 

Është ofru ar zgjid hje me të cilën, në kri ji min e kus hte ve të tje ra, të ci lat janë sqa ru ar në vaz hdim, du het të jetë nu mri qift i 
anëtarëve. Një zgjid hje e tillë, siç shi het nga shem bul li i ko mi si o ne ve të de ri ta nis hme, nuk është pa precedencë. Ed he pse është 
e vërtetë që nu mri tek i anëtarëve, si pas rre gul la ve, e lehtëson ven dim ma rr jen dhe e pamundëson re zul ta tin “ba ra zim”, rre gul la 
e paraparë e ven dim ma rr jes të Ko mi si o nit në mënyrën e shumicës së ku a li fi  ku ar (14), këtë pro blem e anas hka lon. 111 

Pa ra sqa ri mit të nu mrit të anëtarëve dhe anëtareve  të Ko mi si o nit, të cilët zgjid hen nga ana e palëve kon trak tu e se, du het thek-
su ar që KO MRA du het të jetë një trup i ci li është i paanshëm dhe i pa va rur nga po li ti kat shtetërore, do të thotë trup anëtarët 
dhe anëtaret e të ci lit veprojnë në cilësinë per so na le, në vend që të për faq ësojnë shte tet.112 Pran daj, në pa rim, nuk do du hej të 
is hte e rëndësishme se sa anëtar janë zgjed hur në ci lin shtet, sep se ata, ed he as htu nuk e për faq ësojnë shte tin. Mirëpo është re-
a le që opi ni o ni dhe eli tat po li ti ke në se ci lin shtet do i ja pin rëndësinë ed he nu mrin të anëtarëve të ko mi si o nit, të cilët zgjedhën 
në shte tin përkatës. Përbërja e Ko mi si o nit du het të jetë e atillë që opi ni o ni po li tik dhe ai i gjerë pu blik ta përjetojnë si zgjid hje 
ndaj të ci lit, nga shka qet e arsyes hme, nga se ci li shtet në Ko mi sion zgjid het ed he nu mri i paraparë i anëtarëve dhe anëtareve. 

Sta tu ti i KO MRA ni set nga dy kri te re për përcaktimin e nu mrit të anëtarëve të Ko mi si o nit të cilët zgjid hen në palët kon trak-
tu e se: 1)nga in ten si te ti i kon fl ik tit të ar ma to sur në ter ri to rin e palës kon trak tu e se, gjegjësisht në ter ri to rin në të ci lin është 
zhvil lu ar kon fl ik ti dhe në të ci lin shte ti ka q enë i kyçur, si dhe pa so jat e atyre kon fl ik te ve në pikëpamje, pa ra së gjit hash, të 
hum bje ve ne njerëz në ter ri to rin e palës kon trak tu e se, dhe 2) dhe nga ne vo ja që shte ta sin e çdo shte ti kon trak tu es të jenë në 

108 Ko mi si o net Gjer ma ne i ka the me lu ar Par la men ti i Republikës Fe de ra le Gjer ma ne, dhe më shumë se 2/3 e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o-
nit janë përbërë nda deputetët. US In sti tu te for Pe a ce, Th e Truth Com mis si ons Di gi tal Col lec tion,         http://www.usip.org/library/truth.html.

109   Prisila B.  He iner (Pr is cilla B . H ay ne r ”Truth  C ommissions: a schematic overview”, intern ational Review of the Red Cross, tom 88, nr. 862, qershor 
2006,               http://www.cicr.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/review-862-p295/$File/irrc_ 862_Hay ner.pdf.

110  “Nj ëra prej dobësive më t ë  du ks hme të kom is io ne ve të mëdha paraqet koha dh e  en e rgjia e cila duhet përkushtuar për koordinimin dhe komunik-
imin në mes të anëtar ëv e. Komisi on i i  m adh mund të ketë vështirësi të më dh a që të  ar rij ë deri t e përfundi me t  unanime d he  r e komandimet 
në fund të pun ës  së vet ”  (Vendimit st rategjike në rast in  e  themelim it  të komi si on i t për të vërtetën, Strategic C ho ices in the Design of Tr uth  
Commissio ns ,  P rojekti  “ K om isione t për të vë rte tën”, janë krijuar në bas hkëpuni m të Progra mit  pë r negociata  të Fakul tetit Ligjo r të Ha rvardit 
dhe  OJ Q Serch for common Fround nga Uashingtoni, dhe European Centre for Common Ground, nga Briseli,                http://www.truthcomission.org/
about.php?lang=en) .

111 S hiko nenin 31  t ë Statutit , K uo rumi dhe ve ndimmarrja
112  S hiko nenin 34 të Statutit, që paras ho hi n  të drejtat dhe obligimet e anëtarëve dhe anëtareve të Kom is i on it, gjegjësisht p av ar ësinë dh e  pa a-

nshmërinë e tyre.
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masë të kapshme të për faq ësu ar në mënyrë të barabartë në anëtarësinë e Ko mi si o nit. 

1.) Pa marrë pa rasysh atë që nu mri i saktë i njerëzve të hum bur në të gjit ha shtet anëtare ako ma nuk është vërtetuar zyrta risht, 
si pas të dhënave në dis po nim është e qartë se Bo snja dhe Her ce go vi na (BIH) ka përjetuar shkatërrimet më të fu qis hme dhe 
hum bjet më të mëdha në njerëz, pran daj për këtë shkak është pro po zu ar që në atë shtet të zgjid het nu mri më i madh i anëtarëve 
të Ko mi si o nit (5). Gjit has htu, fak ti që në ter ri to rin e sajë janë the me lu ar ta ni më dy ko mi si o ne he ti mo re për lo ka li te te kon kre te 
(Ko mi si o ni i RS për Srebrenicën dhe Ko mi si o ni për Sarajevën), dhe se në ni ve lin zyrtarë me të mad he bi se do het për the me li-
min e Ko mi si o nit për të vërtetën, është mjaft in di ka tiv që mirëkuptimi për rëndësinë që ka , për atë shtet, vërtetimi i fak te ve. 113 
Kro a cia, Ko so va dhe Ser bia zgjed hin nga 3 anëtar të Ko mi si o nit, si dhe ven det në ter ri to ret e të ci la ve, në masë të përafërt janë 
zhvil lu ar kon fl ik te të ar ma to su ra, ose kanë qenë në masë të kon si de ru es hme të kyçura në kon fl ik tet në ter ri to ret e shte te ve tje ra. 
Ma li i Zi, Sllo ve nia dhe Ma qe do nia zgjed hin nga 2 anëtarë du ke pa sur pa rasysh in ten si te tin e kon fl ik te ve në ter ri to ret e tyre, si 
dhe fak tin që Sllo ve nia dhe Ma qe do nia nuk kanë qenë të kyçura në Kro a ci dhe BeH, ndërsa Ma li i Zi në ato kon fl ik te nuk ka i 
përfshirë në masë më të vogël, kra ha su ar me Serbinë, (në të cilën zgjedhën tre anëtarë të ko mi si o nit). 

2.) Nga ana tjetër ek zi ston ne vo ja që shte ta sit e çdo pa le kon trak tu e se të jenë në masë të du hur të për faq ësu ar në anëtarësinë 
e Ko mi si o nit, në mënyrë që të evi to het që në ndonjë shtet Ko mi si o ni të përjetohet si trup në të ci lin ngjar jet nga ai shtet, dhe 
pjesëmarrja e shte ta sve të atij shte ti në punën e Ko mi si o nit, të kenë rëndësi të dorës së dytë. Pran daj nu mri i anëtarëve prej 
asnjë shte ti nuk du het të jetë më i vogël në mënyrë dra sti ke nga nu mri i anëtarëve nga BH, çka gjith se si do të is hte ra sti nëse 
in ten si te ti i kon fl ik te ve dhe i nu mrit të vik ti ma ve do të is hte kri te ri i vetëm.114 

Nu mri i pro po zu ar i anëtarëve, kra has asaj që do të du hej të jetë në përputhje me kri te ret e përshkruara më parë, re spek ton 
ed he nevojën që nu mri i përgjithësim i anëtarëve dhe anëtareve të mos jetë aq i madh që Ko mi si o nin ta bëjë të ngathtë dhe 
trup jo efi  kas. Nu mri mi ni mal i anëtarëve dhe anëtareve të cilët zgjedhën në ndonjë shtet është 2, dhe jo 3 (ose më shumë), 
sep se në ra stin e dytë do të du hej të rri tej ed he nu mri i anëtarëve dhe anëtareve të cilët zgjedhën në BH dhe gjetkë, kështu që 
nu mri i përgjithshëm do rri tej de ri në 30, ose në më shumë anëtarë dhe anëtare, çka do të pen gon te efi  ka si te tin, këmbimin e 
men di me ve dhe nxje rr jen e ven di me ve. 

Sta tu ti nuk përmban op si o nin si pas të ci lit çdo palë kon trak tu e se do të zgjid hte nu mrin e njëjtë të anëtarëve/anëtareve të 
Ko mi si o nit. Zba ti mi i pa ri mit të tillë të pa ri te tit, është e za kon shme te për faq ësi mi i shte te ve në or ga ni za tat ndërkombëtare 
(një shtet – një votë), mirëpo anëtaret/anëtaret e KO MRA do të veprojnë në cilësinë per so na le, dhe jo si për faq ësu es i shte tit. 
Për faq ësi mi me pa ri tet do të sill te de ri te re zul ta ti i ci li është kon te stu es, du ke ma rr pa rasysh te mat me të ci lat do të mer ret 
Ko mi si o ni, sep se, për shem bull, nu mri i anëtarëve të Ko mi si o nit nga BIH do të is hte i njëjtë me nu mrin e anëtarëve/anëtareve 
nga Ma li i Zi ose Sllovenisë, në të ci lat nuk kis hte kon fl ik te të ar ma to su ra ose is hin afatshkur tra, ndërsa nu mri i vik ti ma ve 
është, pakrahasueshëm, më i vogël se sa në BH. 

Ne ni 24.
Kri te ret për zgjed hjen e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit

Sqa rim

Pa ra gra fi  1, pi ka a. (nënshtetësia)

Është mi ra tu ar qëndri mi që ka mbi sun du ar në kon sul ti met që anëtaret  dhe anëtaret e ko mi si o ne ve të jenë per so nat që janë 
shte tas/shte ta se të palëve kon trak tu e se, ndërsa të hu ajt du ke përfshirë dhe për faq ësu e sit e Or ga ni za ta ve ndërkombëtare t 

113 Iniciativa e pa rë  p ër themelimi n e Komisionit për të vërte të n në BIH ësh të paraqit u r në mb ledhjen për drejtësinë dhe pajtimin në Stra sburg  në 
 mu ajin korrik 1997, n dë rsa inici ati v ën e dytë e ka nisur Institu ti për po aq i Sh teteve të Bashkuara në  bashkëpunim me OJQ  D ejton  në fu nd  të 
vitit 2005. Në BH, në vitin 2010, është formuar g ru pi   pu nues me de tyrë të h art ojë Strateg ji në e të drejtës t ra nzisiona le  d he planit t ë v epr imit për 
zbatimin e sajë. 

114  Parimi i propo zuar për “përfaqësimin  e barabar të  në masë të du hur”  p ër zgjedhjen e  an ët arëve në  KO MRE ng a secili  shtet – kontraktues, mund 
të  k rahasohe t me parimin sip as  të cilit çdo sh te t –  anëtarë  i Unionit Evropian zgj ed h shtetas i n e vet  ne Parlam en ti n Evropian (PE), një prej 
trupave të Unionit, ed he  pse krahasim et , natyrish t  jo  të përkryera – për shkak t da llimit   dhe shkaqeve  pë r  th emelimin , dhe për çështjet me të 
cilat merren këto dy or ganiza ta. Shtetet – anëtare me numër të madh të b anorëve zgje dhin numrin më të madh të a në tarëve t ë P E  n ga  s ht etet 
 më  të vogla, po r në atë  ra st nuk ekzisto n proporcionaliteti rigoroz. Për sh embull Gjermania, me 82, 3milion banorë zgjedhë 4.5 herë  më shume 
anëtarë  të  PE nga Greqia, në të cilë n jetojnë 10.7 milion nje rëz  ( G je rm an ia zgjedhë 96, ndërsa G reqia 22 anëtarë të PE) Proporcionali teti strikt 
në bazë të numrit  të  banorëve do të kërkonte që numri i  anëtarëve të PE nga Gje rmania të jetë 7.7 herë më  i madh se numr i i anë ta rëve nga 
Greqia. Ngjashëm m e këtë, Franca (me 64.4 mi lion bano re) zgjedhë 3.5 herë më shume a nëtarë të P E se sa G reqia  (Franca zgjedh 74 a nët are 
ndërsa  Greqia 22), edhe pse  sipas n um rit  të ban orëve raporti do t du he j të jetë  6: 1. Prandaj, Parlamenti Evropian mundëson që sht et as it nga sec ili  
sh tet – anëtar i BE-s të jetë në masë  të kuptueshme, i përfaqësua r, në  më nyrë t ë barabart ë.   
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mos jenë anëtarë në Ko mi sion. Është lënë mundësia, në dispozitën e veçantë të Sta tu tit të Ko mi si o nit (ne ni 39, pa ra gra fi  3), që 
ekspertët e jashtëm të jenë të punësuar në Ko mi sion, si per so nel i tij, gjegjësisht të an gaz hu ar si këshilltarë të Ko mi si o nit. 

Pa ra gra fi  1 pi ka b. (per so ni me cilësi të lar ta mo ra le dhe auto ri tet, i përkushtuar për di a log to le rant dhe kon struk tiv në 
zgjid hjen e kon te ste ve, i ci li mund të gëzoj be si min në të gjit ha palët kon trak tu e se). 

Në ak tet the me lu e se të Ko mi si o ne ve për të vërtetën, is hte e zakonshëm që të pa ras hi hen cilësitë dhe ka rak te ret të ci lat do ka-
rak te ri zo nin anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit, dhe ra sti i njëjtë është ed he me kon tra tat ndërkombëtare mbi bazën e të ci la ve 
janë the me lu ar tru pat e pa va ru ra gjyqëso re dhe tru pat e ngjashëm ndërkombëtar në të ci lat veprojnë ekspertët pavarësisht dhe 
në mënyrë të pa an shme nga in te re sat e shte te ve, shte tas të së cilës janë.  Kështu që, për zgjed hjen në Ko mi te tin për të Drej tat 
e nje ri ut, në Kom bet e Bas hku a ra, kërkohet që gjykatësit të kenë “ka rak ter të lartë të mo ra lit” (high mo ral cha rac ter);115, i njej ti 
kusht pa ras htro het ed he për gjykatësit në Gjykatën Evro pi a ne për të drej tat e nje ri ut,116 ndërsa për anëtarët në Ko mi te tin për 
të drej tat e femijëve, mund të zgjed hen vetëm „eks per tet me kri ter te lartë të mo ra li“ (ex perts of high mo ral stan ding).117 In te-
gri te ti dhe auto ri te ti janë gjit has htu cilësitë të ci lat kërkohen dhe i atri bu o hen ak tit të the me li mit ga ti të të gjit ha ko mi si o ne ve 
të de ri tas hme për të vërtetën: anëtarët e ko mi si o ni ka na dez kanë qenë per so nat „me in te gri tet te lartë të pra nu ar, të pozitës 
së lartë në shoq ëri dhe me auto ri tet“ (in te grity, sta tu re and re spect);118 anëtarët e ko mi si o nit të Liberisë kanë qenë „per so na 
me kre di bi li tet, in te gri tet të lartë dhe me auto ri tet“ (cre di bi lity, high in te grity and ho no ur);119 anëtarët e ko mi si o nit pe ruan 
„per so na me eti ke të dëshmuar, pre stigj, dhe  me le gji ti mi tet në shoq ëri, të cilët iden ti fi  ko hen me mbroj tjen e demokracisë”;120 
anëtarët e ko mi si o nit ke nian „per so na me ka rak ter dhe iden ti tet”,121 dhe të ngjas hme.

Në  pa ra gra fi n 1, pi ka b., ka rak te ri sti kat e pa ra pa ra  janë pjesërisht në përputhje me përshkrimin e anëtarëve dhe anëtareve të 
Ko mi te tit  për të drej tat e nje ri ut të Kom be ve të Bas hku a ra, Ko mi te tit për të drej tat e fëmijëve, Ko mi te tit kundër torturës dhe 
gjykatësve të Gjykatës evro pi a ne për të drej tat e nje ri ut. (“... per so na li te te me cilësi të lar ta mo ra le...”nga ne ni 28, pa ra gra fi  2 
të Trak ta tit Ndërkombëtar mbi të drej tat qyte ta re dhe po li ti ke; “gjyqtarët du het të kenë një auto ri tet të lartë mo ral...”ne ni 21, 
pa ra gra fi  1 i Konventës Evro pi a ne për mbroj tjen e të drej ta ve të nje ri ut dhe li ri ve the me lo re, përkthim nga Li gji për ra ti fi  ki-
min e Konventës nga ana e Serbisë dhe Ma lit të ZI, “...ekspertët e vle ra ve të lar ta mo ra le...” ne ni 43, pa ra gra fi  2, Kon ven ta për 
të drej tat e fëmijëve”(Qen dra Ju go slla ve për të drej tat e fëmijëve dhe UNI CEF, Be o grad, 1998, 1999, 2001, 2001). In te gri te ti  
dhe auto ri te ti janë gjit has htu cilësi të ci lat pa ras ho hin ed he ak tet mbi the me li min, pot hu aj, i të gjit ha ko mi si o ne ve të gjer ta-
nis hme për të vërtetën: Anëtarët e Ko mi si o nit Ka na dez kanë qenë per so nat “të in te gri te tit të pra nu ar, të pozitës shoq ëro re 
dhe të auto ri te tit”; Anëtarët e Ko mi si o nit të Liberisë per so nat “me kre di bi li tet, in te gri tet të lartë dhe të ndershëm”; Anëtarët e 
ko mi si o nit të Perusë “per so na të njo hur për etikë, pre stigj dhe le gji ti mi tet në shoq ëri, të cilët janë të përkushtuar në mbroj tjen 
e demokracisë”; Anëtarët e Ko mi si o nit të Kenisë “Per so na me ka rak ter dhe di nji tet” dhe të ngjas hme. 

“Përkushtimi për di a log to le rant dhe kon struk tiv në zgjid hjen e kon tek ste ve” është një ku a li tet in di vi dual i ci li gjer më ta ni nuk 
është përmendur në ak tet the me lu e se të ko mi si o ne ve për të vërtetën, por është i domosdoshëm për përmbushen e qëlli me ve 
të KO MRA-së në kus htet ku ako ma ke ni ten si o ne dhe emo ci o ne të ngri tu ra, ku ke mi të bëjmë me de ba te për marrëdhëniet 
ndëretnike dhe kon fl ik te në ter ri to rin e ish RSFJ. 

Ka rak te ri ra jo nal i Ko mi si o nit kërkon që anëtarët dhe anëtaret e tij të jenë per so na “që mund të gëzojnë be si min e po puj ve në të 
gjit ha palët kon trak tu e se”. Arsyeja përse nuk është përdorur for mu li mi “per so na të cilët gëzojnë be sim...” qëndron në qëlli min që 
të mundësohet zgjed hja e jo vetëm atyre per so na li te te ve të ci lat më janë të njo hur për opi ni o nin e gjerë në re gjion, por ed he atyre 
njerëzve të cilët do të kenë mundësi të gëzojnë be si min kur për ta do të mund të di het ed he jashtë ku fi j ve të shte te ve të tyre, për 
shkak se, për shem bull, nuk kanë pasë qëndrim na ci o nal ndaj tjerëve dhe nuk kanë shpreh pa ragjyki me ndaj po puj ve tjerë. 

Pa ra gra fi  1, pi ka c. (per so ni i aftë psi ko-fi  zi kisht për kryer jen efi  ka se dhe në kon ti nu i tet  të detyra ve të anëtarëve të 
anëtares të Ko mi si o nit. 

Ak tet the me lu e se të ko mi si o ne ve për të vërtetën shpesh herë kanë paraparë ed he gatishmërinë shëndetësore si kusht për të 
qenë i zgjed hur anëtarë i Ko mi si o nit. Li gji për the me li min e Ko mi si o nit për të vërtetën dhe  paj tim në republikën Jug- Afri ka-

115  Pakti ndër kom bëtarë për të Drejtat  Civile, neni.  28 , paragra fi  . 2.
116 Ko nv enta e  E vr opës për mbrojtjen  e të drejta ve  t ë  njeriut dhe lirive theme lore, përk thimi i Lig jit  për r at ifi  kimin e Konve ntë s, nga Serbia  dhe Mali 

i Zi, neni . 21, pa ragr afi .. 1.
117 Kon venta për të drejtat e  femijë v e (Qendra Jygosllave për të drej tat e fëmi jë ve  dhe UNICEF,  Be og rad, 1998,1999,  2 001, 200 2), neni. 4 3, par agrafi .  2. 
118 Kana daja, čl. 5.
119   Lib eria, pjes a 11.
120 Per u,  neni.  4.
121  Keni a,  neni. 10, st paragrafi . .  5,   pika b.
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ne, kërkonte që anëtarët e ko mi si o nit të jenë “të shëndosh, të drejtë,  per so na të mirë që janë të paanshëm dhe që nuk janë të 
një pro fi  li të lartë po li tik”, ndërsa ak tet për the me li min e Ko mi si o nit në Li be ri dhe Ke ni kanë paraparë kus htin “i/e shëndetit të 
mi re”. Anëtari  Ko mi si o nit në Ma rok ka thek su ar rëndësinë e përgatitjes  së mi re psi ko- fi  zi ke për pu ne kon ti nu a le të Ko mi si o-
nit, me ra stin e fj a li mit të tij  n Fo ru min e pestë për të drejtën tran si to re  në Beçiç, Ma li i Zi, në maj të vi tit 2009.122  Gjit has htu, 
ish anëtarja e di kur shme  e ko mi si o nit për të vërtetën dhe paj tim e Republikës jug-afri ka ne dhe Si er ra Le o nes, Yasmin So o ka,  
ka de kla ru ar, në  mbled hjen  me Gru pin pu nu es për har ti min e Sta tu tit , në maj të vi ti 2010. në Za greb, se është e rëndësishme 
të si gu ro het që anëtarët e Ko mi si o nit , për shka qe shëndetësore , të mos he qin dorë  nga një punë me kërkesa jashtëzakonisht 
të mëdha, mu në mes të punës së  Ko mi si o nit, ose të mos ar ri het në situatën që mos të mund të përcjellin  punën e kolegëve 
të tyre, të cilët atëherë do të jenë të detyru ar  që ti mar rin në barrë ed he pjesën e punëve të tyre, çka nuk është e drejtë dhe e 
vështirëson ed he punën e Ko mi si o nit.

Me qen ëse gjatë pro ce sit kon sul ta tiv kis hte  ed he di sa vërejtje  në ka rak te rin”dis kri mi nu es” në dis po zi tat e Sta tu tit, me të ci lat 
kërkohej ed he përgatitja  psi ko –fi  zi ke e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit, du het pa sur pa rasysh se në të gjit ha palët 
kon trak tu e se, si dhe shte te e botës, për shumë pro fe si o ne  një përgatitje e tillë kërkohet dha atë me arsye, kur natyre e pro-
fe si o nit    është e tillë sa që për kryer jen e atij pro fe si o ni është e do mos dos hme ed he gjen dja shëndetësore e qëndru es hme, 
gjegjësisht dis po ni mi me ku a li te te të veçanta fi  zi ke.123 Nga këndvështrimi i të drejtës ndërkombëtare të të drej ta ve të nje ri ut, 
du het të dal lo hen dy mënyrat e ve pri mit të pabarabartë (në kup ti min e “traj ti mit të ndryshëm” engl. diff  e ren tial tre at ment): 
njëri lloj nënkupton traj ti min e ndryshëm i ci li është objek tiv dhe i arsyeshëm, dhe në paj tim me qëlli min le gji tim i ci li syno-
het të ar ri het, ndërsa llo ji tjetër i traj ti mit të ndryshëm nuk është e arsyes hme me ato arsyeti me, pran daj pa ra qet dis kri mi ni-
min e palejueshëm.124 Pran daj, qëlli mi le gji tim i ci li në këtë dispozitë dëshirohet të ar ri het është efi  kas, kon ti nuel dhe pu na 
efi  ka se e Ko mi si o nit, pa ndërprerje, që do të shkak to hes hin me eska li min e simp to ma ve të sëmundjes të anëtarëve/anëtareve 
të Ko mi si o nit, e ci la mund të su po zo het, për shkak se bëhet fj alë për per so na me sëmurje kro ni ke, per so na ve të eks po zu ar 
stre sit dhe të ngjas hme. Natyrisht, as htu si ed he çdo normë tjetër li gjo re, ed he këtë du het in ter pre tu ar në paj tim me stan dar-
det ndërkombëtare për të drej tat e nje ri ut, kështu që dis po zi ta nuk do të du hej të le jon te, që për shem bull per so nat në kar ro ca 
të invalidëve, për atë shkak, të kon si de ro hen të pa af ta për pjesëmarrje efi  ka se dhe kon ti nu i tet  në punën e Ko mi si o nit. 

Pa ra gra fi  2. (pa ri mi i barazisë gji no re)

Kjo dispozitë ka për qëllim që per so nat e të dyja gji ni ve të jenë të për faq ësu a ra në Ko mi sion. Me zgjid hjet e ofru a ra si gu ro het 
që, së pa ku një e tre ta (shtatë) e anëtarëve/anëtareve, por jo më shumë se 2/3 e anëtarëve/anëtareve, të jenë e të njëjtës gji ni. 

Pa ra gra fi  3.  (Përkushtimi që të si gu ro het ba ra zia et ni ke në Ko mi sion, por jo për çdo çmim)

Zgjid hja e pro po zu ar ka pre ten dim që në Ko mi si o nin re gji o nal të pajtojë dy kërkesa: që të jenë reprezentativë dhe për 
përzgjedhjen e per so na li te te ve të jashtëzakonshme, të ci lit, pa ra së gjit hash, me ku a li te tet per so na le do i kontribuojnë re zul-
ta tit përfundimtarë të punës së Ko mi si o nit. Du ke marrë pa rasysh atë që çdo palë kon trak tu e se përzgjedhë nu mrin e cak tu ar 
të anëtarëve të Ko mi si o nit re gji o nal në me sin e shte ta sve dhe shte ta se ve të vet, ek zi ston mundësia që KO MRA, mu nga ky 
pa rim do të jetë  trup et ni kisht dhe re gji o na list re pre zen ta tiv. Por, in si sti mi i ven do sur në për faq ësi min si pas “çelësit et nik”, 
është i papërshtatshëm për or ga nin, nga anëtarët e të ci lit pri tet, që pa ra se gjit hash të veprojnë të pa va rur dhe paanshëm.125 
Nëse ed he më tu tje do të in si sto hej në për faq ësi min et nik në me sin e anëtarëve të Ko mi si o nit, të ci lit zgjid hen bren da një 
shte ti, kjo do të thos hte, du ke pa sur pa rasysh strukturën et ni ke të palëve kon trak tu e se, do të thotë një ko mi sion shumë 
anëtarësh dhe jo funk si o nal. Nga shka qet e përmendura, kri te ri et nik është nda lur në ni vel të re ko man di mit për ko mi si o net e 
se lek si o ni mit dhe she fa ve të shte te ve që të mar rin pa rasysh ed he nevojën për përbërjen e shumëllojshme et ni ke të anëtarëve 
të Ko mi si o nit nga se ci li shtet, si dhe kri ter se kon dar,  i ci li nuk është obli ga tiv. I është lënë çdo shte ti që “të mun do het që të 
sigurojë për faq ësi min et nik në Ko mi sion”, dhe ndër kandidatët dhe kan di da tet e pa ra qi tur të përzgjidhen më të mirët të cilët 
mund të gëzojnë be si min në çdo shtet veç e veç. 

122 Fjalimi i Abdelh ay Moud den-it, ish anët arë i Komisionit për barabarësi dh e pajtim (Marok ), Beçiçi (M ali i Zi), 2 9. maj 2009 .
123   Për shembull, p ër  kryerjen e detyrave të gj yq tar it   dhe proku ro rit në BH shp rehimisht kërkohet  “aftë sia inte lektuale  d he fi zi ke” për k ry erj en e 

a ty re detyrave, neni 21 Zak on o Viso ko m sudskom i tuzilac ko m  vijecu  BIH.
124 S hih , për sh embull, vendimin e Gjykatës Evropia ne në rastin Sejdić dhe i  Finci kundër BeH, 20 09, st. 42: „Gjykata  p ër sëritë se diskrim inim do të 

thotë trajtim i ndryshëm i pe rs onave, ët cilët gjende n n ë  sit uatë të n jejtë, pa arsye obje ktive apo arsyeshmëri. M os ekzistimi i shkakut dhe arsyes 
o bje kt iv ,  do të thotë  se trajtimi i ndryshëm nuk e për cj el lë legjitim it etin e q ëllimit apo nuk ka  ma rrëdhënie të  kuptueshm e m es mjeteve t ë cilat 
për do ren për a rri tj en  e qëllimit” . Gjithahstu, shih Ligji për n dalimin e d is kriminimi t,  Sl .  glasnik BeH, nr.  59/09, čl. 2; Ligji p ër ndali min e diskr-
im inimit, S l.  li st  Mali i Zi,  nr. 46/10, neni. 2 Ligji për nda limin e dis kriminimit, Sl. glasn ik  Re p.  Serbsë e,  nr. 2 2/ 09, neni. 2; 1 Ligji për dëbimi n e 
diskr iminimit, Naro dne  n ov ine Rep. Kroacis ë, br. 85/08, neni.  1;  Li gji kund ër diskriminimit [Koso vë], Ligji nr. 2004/3 , Rreg ul lo rja e   UN MIK-ut 
n r.  20 04 /32, neni. 2  d he   3, në të cilat defi nohet ndalimi i diskrim inimit .

125 Në Kom isi onet për të  vërtetën, ” ko misionerët e zgjedhur duhe t të ëprfa qësojnë s ho qërinë në  kup tim i n më të g je rë, p or  z gjedhja nuk duhet të  
b azohet  n ë  p ërfaqësue sit e partive politike d he b as hkësiv e  e tnike. Ko misi on i  nuk guxon të bë het vatër e konfl ikteve partiake dhe  mo sp a jt imeve 
të tyre” Qendr a n dë rkombëtare për drejt ësi në tran zi ci on ale (ICTJ), Truth Commissions and NGOs: the Essential Relationship, prill 2004, st. 15, 
www                                                                   .ictj.org/images/content/1/0/106.pdf.
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Pa ra gra fi  4 pi ka a. (anëtari/anëtarja nuk mund të jetë per so ni i ci li ka us htru ar funk si o ne po li ti ke në dy vi tet e fun dit 
pa ra shpal ljes së kon kur sit për zgjed hjen e anëtarëve/anëtareve te Ko mi si o nit, ose në periudhën ko ho re e ci la është e 
përfshirë në kompetencën e Ko mi si o nit)

Me qëllim të mbroj tjes së pavarësisë dhe të paanshmërisë, në bazë të përvojave të ko mi si o ne ve të gjer ta nis hme, është pre ten-
dim i përcaktimeve të ekspertëve dhe pjesëmarrësve në kon sul ti me që anëtaret dhe anëtaret e Ko mi si o nit nuk du het të jenë 
per so nat që për faq ësojnë in te re sat e par ti ve po li ti ke.126 Për këtë arsye është pro po zu ar që të pamundësohet kan di di mi i per-
so na ve të cilët, në kohën e zgjed hje ve kryejnë funk si o ne të shqu a ra po li ti ke, gjegjësisht, të cilët kanë kryer funk si o ne të til la 
në dy vi tet e fun dit pa ra shpal ljes së kon kur sit për zgjed hjen e anëtarëve dhje anëtareve të Ko mi si o nit. Me qëllim që ed he më 
shumë të si gu ro het paanshmëria dhe të pen go het ndi ki mi i drejtë  për së drejtë në punën e Ko mi si o nit të per so na ve të cilët 
në periudhën kom pe ten te të Ko mi si o nit is hin në funk si o ne të shqu a ra po li ti ke në shte tet anëtare, është përjashtuar mundësia 
e kan di di mit të per so na ve të tillë për anëtarësim për Ko mi sion. Qëlli mi është që të nxi ten kan di da tu rat e njerëzve të cilët në 
vi tet e 90-a nuk is hin në funk si o ne po li ti ke, në kohën kur shte tet e kri ju a ra në vi tet e nëntëdhjeta në ish ter ri to rin e RSFJ, me 
përjashtim të Sllovenisë, nuk kis hin vlerësime po zi ti ve mbi gjen djen e de mo kra ci ve dhe të drej ta ve të nje ri ut nga ana e or ga-
ni za ta ve re le van te ndërkombëtare. 

Kri te ri u met e funk si o ne ve të shqu a ra po li ti ke përmbajnë një dozë të pasigurisë, pran daj në pa ne let zgjed ho re mbe tet ti 
shqyrtojnë ato. Ak ti the me lu es i një nu mri të ko mi si o ne ve për të vërtetën gjit has htu kanë përjashtuar mundësinë që liderët 
po li tik të zgjid hen si komisionerë, ed he pse ed he në ato ak te është përdorë ter mi („pro fi  li i lartë po li tik“), përmbajtja e të ci lit 
në një masë i është lënë in ter pre ti mit të dis kri mi ni mit.127

Per so nat të cilët kanë qenë në funk si o ne të lar ta pu bli ke të ka rak te rit jo po li tik (për shem bull kryetar i Gjykatës Su pre me, 
Pro ku ro ri i lartë shtetërorë, kryetarët e gjyka ta ve dhe të ngjas hme, dhe që kanë ve pru ar në kundërshtim me pa ri met e të 
drej ta ve të nje ri ut, nuk do të mund të zgjid hen për anëtarë/anëtare të Ko mi si o nit, për shkak të zba ti mit të pa ra gra fi t 4 pi ka c. 
(përgjegjësia për shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut dhe të drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare, ose mbështetja, dhënia e ndihmës 
ose nxi tja e kryer jes së ve pra ve të til la, ose dhënia e kon tri bu tit në mos gjyki min e atyre ve pra ve). 

Pa ra gra fi  4, pi ka b. (anëtarë/anëtare e Ko mi si o nit nuk mund të jetë per so ni i ci li është ose ka qenë pjesëtar pro fe si o nal 
i struk tu ra ve us hta ra ke, po li co re ose i struk tu ra ve in for ma ti ve dhe të si gu ri mit

Është e qartë se per so nat të cilët gjin den nën dyshi min se ri oz që në çfarëdo mënyre kanë marrë pjesë në shke ljen e të drej-
ta ve të nje ri ut ose të drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare, ose që kanë nxi tur ose mbështetur shke lje të til la, ose që janë 
ngushtë të lid hur me per so nat përgjegjës ose nën he ti me për shke lje të til la, nuk mund të jenë anëtarë/anëtare të paanshëm 
të Ko mi si o nit. Dis po zi ta pen gon që për anëtarë dhe anëtare të Ko mi si o nit të jenë të zgjed hur per so nat që janë përgjegjës 
për shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut në të kaluarën, por përgjegjësia e të cilëve nuk është vërtetuar ed he for ma lisht në 
procedurë pe na le. 

Në dispozitë shfrytëzohet for mu li mi “dyshi mi se ri oz” në vend të “dyshi mi i ba zu ar”, ter min që është i paraparë në li gjet për 
procedurën pe na le. Dyshi mi i ba zu ar  nënkupton që or ga ni kom pe tent gjyqësor në shte tin kon trak tu es ka nxje rr ven dim për 
zba ti min e he ti me ve; dhe nga mo men ti i nxje rr jes së ven di mit të tillë kon si de ro het se ek zi ston dyshi mi i ba zu ar kundër per-
so nit përkatës. Ko mi si o net se lek si o nu es nuk janë or ga ne gjyqëso re, nuk disponojnë me kom pe ten ca he tu e sie, pran daj ed he 
nuk mund të kenë auto ri zi me që të vërtetojnë ek zi sti min e dyshi mit të ba zu ar, dhe as që iu ne vo ji tet një gjë e tillë për të mos 
vo tu ar për kan di dat të cak tu ar për ta zgjed hur për anëtarë/anëtare të Ko mi si o nit. Mirëpo, në praktikë mund të pri tet që 
përmbajtja e “dyshi mit të se ri oz”, mund të jetë e përafërt me përmbajtjen “dyshi mi i ba zu ar”, do të thotë që anëtarët/anëtaret 
e Ko mi si o ne ve se lek si o nu e se se ri o zisht të shqyrtojnë in for ma tat për per so na të cak tu ar, pa ra se të nxjer rin përfundimin  se 
nuk është kan di dat/kan di da te e mirë për anëtarësim në Ko mi sion. Kështu që ko mi si o net se lek si o nu es do të kenë mundësinë 
që nga përzgjedhja të përjashtojnë per so nat për të cilët ek zi ston dyshi mi se janë përgjegjës për ve prat e përmendura, por të 
cilët, për shkak të mos funk si o ni mit jo a de ku at të shte tit li gjor de ri në ditën e zgjed hje ve nuk kanë qenë të pro ce du ar, ose për 
shkak të përshkrimit të ndje kjes pe na le nuk mund të pro ce do hen  më tu tje, ose do is hin eks po zu ar llu stra ci o nit, si kur ajo të 
zba to hej (për shem bull kanë bashkëpunuar me shërbime se kre te). Shem buj të tillë ka ako ma në numër të tepërt në ter ri to rin 
e palëve kon trak tu e se. 

126 Rekomandimi i Zyrës së Komisionarit të lartë për të drejtat e njeriut të Kombeve të Bashkuara: “duhet të iu kundërvihet fuqimisht qëllimeve që 
si anëtarë të Komisioneve të vendosen liderët politik ose përfaqësuesit e partive politike, fraksioneve ose grupeve të mëhershme të armatosura...” 
Offi  ce of the UN High Commissioner for Human Rights, Rule-of-laë fools for post-confl ict status: Truth Commisions, faqe 13, http://ëëë.ohchr.org/
Documents/Publications/Ruleofl aë/TruthCommisionsen.pdf. sa për ilustrim, neni 7, paragrafi  2 pika b i Ligjit për promovimin e unitetit nacional 
dhe pajtimit , në bazë  të cilit është themeluar Komisioni për të vërtetën dhe pajtimin i Republikës Afrikës së jugut, ka paraparë që”Anëtarët e 
komisionit do të jenë personat të cilët nuk janë të profi lit të lartë politik...”

127 Afrika e Jugut, neni. 7, prg. 2, pika. b (“Anëtarë të Komisionit do të jenë personat të cilët nuk kanë prejardhje me profi l të lartë politik…”); 
Timori Lindor, neni. 11.1 (njëjtë).  
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Sa i përket ndalesës nga “lid hja e përafërt” me per so nat përgjegjës ose nën he ti me për shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut 
ose të drejtës hu ma ni ta re ndërkombëtare, ky kri ter fl ek si bil është shfrytëzuar për të ia mundësuar Këshillit se lek si o nu-
es që të me rr në konsideratë ed he lid hjet të ci lat, kryesisht, nuk janë fa re fi  sno re (për shem bull në linjën e drejtë, de ri te 
shkal la e dytë e farefi snisë në linjën anësore ose nga ana femërore, siç de fi  no het za ko nisht në zgjid hjet to na li gjo re), por 
janë të natyrës afa ri ste dhe të natyra ve tje ra, si dhe lid hjet fa mi lja re vlerësohen në paj tim me të gjit ha rret ha nat në ra-
port me ra ste kon kre te. Pa ra gra fi  4, pi ka (b), nuk su gje ron përgjegjësinë e per so nit të cak tu ar për shke lje të rënd atë të 
drej ta ve të nje ri ut apo të drejtës ndërkombëtare që im pli kon ed he përgjegjësinë e të afërmve të tij, apo per so na ve tjerë të 
afërm. Përgjegjësia gjithnjë është in di vi du a le. Megjithatë, si pas pa ra gra fi t 4, pi ka (a), du ke marrë pa rasysh per cep ti min e 
mundshëm ne ga tiv të pu bli kut dhe zvogëlimin e besueshmërisë në kre di bi li te tin e Ko mi si o nit, Sta tu ti përmban zgjid hjen 
me të cilën mundësohet ngus hti mi i zgjed hjes se anëtarëve të Ko mi si o nit në per so na të cilët nuk kanë qenë në lid hje të 
afërt me kryesit e mundshëm. 

Ne ni 25.
Njëjtësimi i procedurës në përzgjedhjen e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit

Sqa rim 

Pro po zi mi që në çdo shtet të zba to het zgjed hja e anëtarëve/anëtareve si pas të njëjtës procedurë është e ba zu ar në pre-
ten di min që Ko mi si o ni si tërësi të fitojë be si min e opi ni o nit në se ci lin prej palëve kon trak tu e se veç e veç. Për shem bull, 
nëse në di sa shte te anëtarët e Ko mi si o nit, do të zgjid hes hin me procedurë e ci la nënkupton ro lin e veçantë të shoq ërisë 
ci vi le, ndërsa në di sa shte te tje ra zgjed hja e anëtarëve do ët bëhej me ndi kim të elitës po li ti ke, kjo do të ketë pasojë që 
di sa anëtarë do ët kenë bazë të fu qis hme le gji ti mi te ti për ve pri min e Ko mi si o nit, për dal lim nga të tjerët. Me procedurë 
e ci la është iden ti ke në çdo shtet si gu ro het që zgjed hja e fun dit të jetë re zul tat i shan se ve të cilën të gjit ha shoq ëritë, në 
mënyrë të barabartë kanë pa sur në dis po nim në mënyrë që të ju mundësojnë kandidatëve dhe kan di da te ve më të mirë 
që të gjen den në Ko mi sion. 

Ne ni 26.
Kan di di mi i anëtarëve dhe anëtareve

Sqa rim 

Re ko man di mi në bazë të përvojave të gjer ta nis hme të ko mi si o ne ve për të vërtetën është se anëtarët e Ko mi si o nit zgjid-
hen me ndihmën e Ko mi si o nit të pa va rur për përzgjedhje, i ci li i pra non no mi ni met nga pu bli ku, i vlerëson kan di da-
tu rat, mban  in ter vi stat  me kandidatët dhe har ton re ko man di met për pus hte tin po li tik, i ci li më pa staj ve pron si pas 
re ko man di me ve dhe bënë zgjed hjen përfundimtare, me këtë si gu ro het pro ce si i ha pur i kan di di mit dhe de bat i gjerë 
shoq ëror. 128 Për besueshmëri të opi ni o nit në punën e Ko mi si o nit, përbërja e tij është i një rëndësie thelbësore, dhe 
mënyra më e mirë që të si gu ro het përbërja kre di bi le është që të mundësohet pro ce si ma i gjerë i mundshëm për kan di-
di min pu blik (të ha pur). 

Qëlli mi i dispozitës për pro po zu e sit e auto ri zu ar të kandidatëve për anëtarë në Ko mi sion është që të si gu ro het pro ce si i ha pur 
i kan di di mit. Mirëpo, për ta mbroj tur Këshillin se lek si o nu es nga nu mri i madh  i pa ra qi tje ve jo se ri o ze in di vi du a le, e drej ta 
për të pro po zu ar kan di dat/kan di da te iu mundësohet gru pit jo for mal të përbërë nga 30 qytetarë, si dhe qytetarë të or ga ni zu ar 
në sho qa ta, bashkësi fe ta re, fa kul te te, uni ver si te te, sin di ka ta, pran daj në in sti tu ci o ne në të ci lat ek zi ston si ste mi i ven dim ma-
rr jes ko lek ti ve. Me qëllim të evi ti mit të po li ti zi mit të pro ce sit, të drejtën për të vendosë kandidatët nuk iu është mundësuar 
shpre hi misht par ti ve po li ti ke. Mirëpo, anëtarët e tyre mund të or ga ni zo hen si grup jo for mal i qytetarëve, dhe në atë mënyrë 
të propozojnë kan di da tin. 

128 Mark  Fre e man eks pert i Qen drës Ndërkombëtare për të drejtën tran zi ci o na le (ICTJ), në traj ni min e anëtarëve të Këshillit ko or di nu es iniciativë 
për KO MRE, 26-27 maj 2008, Be o grad. Njëjtë, M. Fre e man & P.B.Hayner, “Re con ci li a tion Af ter Vi o lent Con fl ict, Ëhat is Tru trh Com mis sion?”, 
In ter na ti o nal In sti tu te for De moc racy and Elec to ral Ssi stan ce, 2003. Pro ce si i kan di di mit pu blik dhe tër heq ja e se lek ti mit të kandidatëve nga ana 
e Këshillit se lek si o nu es në përbërjen e të ci lin janë or ga ni za tat jo qe ve ri ta re, është zba tu ar në Republikën Ju go-Afri ka ne, Si e ra Le o ne, Ti mo rin 
Lin dor, Li be ri dhe Ke ni. Në të kundërtën e kësaj në Argjentinë, Çile, Guatemalë, Pe ru dhe në shumë shte te tje ra, kryetarët e shte te ve ose për faq-
ësu e sit e KB kanë emëruar anëtarët e ko mi si o ne ve pa kon sul ti me me shoq ërinë ci vi le. 
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Ne ni 27.
Përbërja dhe zgjed hja e Këshillave  se lek si o nu e se

Sqa rim 

Këshilli se lek si o nu es, në se ci lin shtet, do të du hej të jetë trup re pre zen ta tiv i ci li do të përfshijë si për faq ësu e sit e shoq ërisë 
ci vi le, po as htu ed he anëtarët të cilët i kanë zgjed hur or ga net shtetërore. Njëkohësisht, Këshilli se lek si o nu es në çdo shtet du-
het të jetë i pa va rur nga ndi ki met e mundshme kryesisht  po li ti ke dhe i aftë që të ngushtojë rret hin e kandidatëve në per so na 
të cilët, pa dyshim, i ka rak te ri zon pavarësia dhe paanshmëria. Në shte tet tje ra, në të ci lat Këshilli se lek si o nu es kis hte ro lin në 
përzgjedhjen e anëtarëve të Ko mi si o nit, ka qenë i përbërë nga për faq ësu e sit e par ti ve po li ti ke, bashkësive fe ta re, or ga ni za ta ve 
për të drej tat e nje ri ut, sho qa ta ve të vik ti ma ve, të juristëve, të afaristëve, sin di ka ta ve etj.129 

Mo de li i pro po zu ar është ba zu ar në aspiratën që Këshilli se lek si o nu es të mos jetë një trup tepër i madh, në të ci lin nuk do të 
is hte e mun dur që në një afat re la ti visht të shkurtër të shi ko hen dhe shqyrto hen të gjit ha apli ka ci o net e kandidatëve, të mba-
hen in ter vi stat dhe të har mo ni zo hen qëndri met për kandidatët më të mirë. Për shem bull Këshilli se lek si o nu es në Si er ra Le o ne 
kis hte 6 anëtarë dhe anëtare, ai në Ti mo rin Lin dor – 13, ndërsa në Ke ni 9. 

Du ke pa sur pa rasysh që Ko a li ci o ni i or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re dhe individëve për the me li min e KO MRA ka anëtarësi të or-
ga ni zu ar në palët kon trak tu e se, me evidencë mbi anëtarësim, dhe se mund të or ga ni zo het në atë mënyrë që në mënyrë efi -
ka se dhe de mo kra ti ke të zgjedhë për faq ësu e sit e vet në Ko mi si o nin se lek si o nu es, është zgjid hje prak ti ke që zgjed hja e 1/3 së 
anëtarëve të Këshillit  se lek si o nu es të vi het në dis po nim të anëtarësisë së Ko a li ci o nit në çdo njërin prej shte te ve. Një zgjid hje 
e tillë do të is hte e pëlqyes hme, du ke pas pa rasysh që Ko a li ci o ni për KO MRA, i cila ne prill të vi tit 2011 numëron gjithsej 410 
or ga ni za ta dhe 1309 individë në re gjion – ka ni sur iniciativën për the me li min e Ko mi si o nit dhe me vi te ka vaz hdu ar me lo ti-
min për the me li min e të njëjtit. 

Pjesën e dyte të 1/3 të anëtarëve të ko mi si o nit  se lek si o nu es, e përbëjnë për faq ësu e sit e or ga ne ve shtetërore,  të cilët bashkërisht 
i  emëron mi ni stri kom pe tent për të drej tat e nje ri ut dhe të pa ki ca ve, ose mi ni stri i drejtësisë atje ku mi ni stria për të drej tat e 
nje ri ut dhe të drej ta të pa ki ca ve nuk ek zi ston, dhe anëtarët e Këshillit se lek si o nu es ose Ko mi si o nit kom pe tent për të drej tat e 
nje ri ut. Ko mi si o ni i tillë par la men tar, gjegjësisht Këshilli se lek si o nu es, përfshinë për faq ësu e sit e të gjit ha par ti ve par la men ta re. 
Mi ni stri është kom pe tent që të pro po zoj kandidatët të cilët mund të fi tojnë pëlqi min e Ko mi si o nit par la men tar/ ko mi si o nit. 

Tre anëtarët e mbe tur të Këshillit se lek si o nu es bashkërisht i zgjed hin për faq ësu e sit e ko a li ci o nit për KO MRA dhe or ga ne ve 
shtetërore, dhe atë në bazë të kon kur sit pu blik. Gjashtë anëtarët e emëruar më herët, do të zgjed hin tre anëtarët e mbe tur me 
shumicë të vo ta ve, nëse do të jetë e pa mun dur që të sigurojnë kon sen sus. 

Në përkushtimin që përbërja e Këshillit se lek si o nu es të jetë sa më reprezentativë, dhe posaçërisht që sho qa ta ve të vik ti ma ve të 
iu si gu ro het ndi kim i konsiderueshëm në zgjed hjen e kandidatëve të Ko mi si o nit, është pro po zu ar që së pa ku 1/3 e anëtarëve 
të këshillit se lek si o nu es të përbëhet nga fe mrat gjegjësisht mes hkujt, si dhe nga për faq ësu e sit/për faq ësu e set e sho qa ta ve të 
vik ti ma ve. Zgjed hja e 1/3 të anëtarëve në mes të për faq ësu e sve të sho qa ta ve të vik ti ma ve nuk është paraparë si obli ga ti ve, por 
si  “përkushtim” që të bëhet një gjë e tillë në përputhje me mundësitë, në mënyrë që një zgjid hje e tillë të mos iu im po no het 
shte te ve në të ci lat nuk është e mun dur që të si gu ro het pjesëmarrja e për faq ësu e sve e tri sho qa ta ve të vik ti ma ve (për shem bull, 
në Sllo ve ni, në Ma qe do ni). 130 

Nënkuptohet se në shte tet në të ci lat nu mri më i madh i sho qa ta ve të vik ti ma ve janë në përbërje të Ko a li ci o nit për KO MRA, 
ko a li ci o ni në mes të tre për faq ësu e sve të vet do të zgjedhë së pa ku një anëtarë nga radhët e sho qa ta ve të vik ti ma ve, ndërsa 
në BH, ku di sa prej sho qa ta ve më të mëdha të vik ti ma ve nuk janë në përbërje të ko a li ci o nit, do emërojnë njërin ose dy për-
faq ësu es të sho qatës së vik ti ma ve nga radhët e ve ta, ndërsa ed he një ose dy ven de do të mbe ten për zgjed hje, së bas hku me 
për faq ësu e sit e shte tit, sho qa tat e vik ti ma ve të ci lat nuk janë në përbërje të Ko a li ci o nit. 

Mi ni stri kom pe tent për çështjet e të drej ta ve të nje ri ut, ose Mi ni stri tjetër kom pe tent në palën kon trak tu e se, në të ci lin mba-
hen zgjed hjet, është i ngar ku ar që të sigurojë kus htet për zgjed hje efi  ka se dhe punë për ko mi si o nin se lek si o nu es. Të drej tat 

129 Për shem bull një rast i tillë is hte në Ke ni, Republikën e Amerikës së Ju gut . Ti mo rin Lin dor dhe Si e ra Le o ne.
130 “Do të pretendojë” gjegjësisht “do të ketë kuj des lid hur me atë që të bëhet diçka, ose mos të  bëhet, nuk është e pa za kon shme në kon tra tat 

ndërkombëtare. Për shem bull ne ni 36, pa ra gra fi  8 i Sta tu tit të Romës: a)”Shte tet anëtare me ra stin e zgjed hjes së gjyqtar ëve mbajnë llo ga ri për: 
(i) me pa ra qi tje të drejtë të si ste me ve li gjo re botërore; (ii) për faq ësi min e barabartë gje o gra fi k; (iii) për faq ësi min e barabartë të gjyqtar ëve të 
gjinisë mas hkul lo re dhe femërore...”; Kon ven ta për të drej tat e fëmijëve, ne ni 24..”Shte tet kon trak tu e se do të tentojnë që të sigurojnë që asnjë 
fëmijë të mos jetë i pri vu ar nga e drej ta në qa sje në shërbime të til la të mbroj tjes shëndetësore”, Kon tra ta në mes të Republikës së Ma qe do nisë 
dhe Bosnjës dhe Hercegovinës për ek ze ku ti min e ven di me ve gjyqëso re për çështjet pe na le, ne ni 8, pa ra gra fi  3:”Me ra stin e përcaktimit të ma sa-
ve të mbikëqyrjes në shte tin kon trak tu es i ci li ka marrë mbikëqyrjen, do të ten to het që të zba to hen ma sat e cak tu a ra nga shte ti i ci li e ka nxje rr 
aktgjyki min”. 
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dhe obli gi met e tij janë që të pro po zoj kandidatët për tre anëtarë në Këshillit se lek si o nu es mes për faq ësu e sve të or ga ne ve 
shtetërore dhe të arrijë pëlqi min rreth zgjed hjes së anëtarëve të Ko mi si o nit par la men tar, dhe më pa staj të kuj de set për re-
spek ti min e afa te ve,   të shpallë emërimet, gjegjësisht zgjed hjen e anëtarëve të Këshillit se lek si o nu es dhe të iu mundësojë 
kus hte për punë. 

Ne ni 28.
Zgjed hja e kandidatëve/kan di da te ve për anëtarësim 

për Ko mi si o nin nga ana e ko mi si o nit se lek si o nu es

Sqa rim

Qëlli mi i këtij ne ni është që ti sigurojë kus htet për zgjed hje efi  ka se të kandidatëve nga ana e Këshillit se lek si o nu es, si dhe 
punën tran spa ren te të Këshillit. 

Pre zu mo het që pu na e këshillave se lek si o nu e se në të gjit ha palët kon trak tu e se do të sfi dojë in te re si min e opi ni o nit. Për këtë 
arsye është paraparë që në afat të shkurtër pas ar ri tjes së kan di da tu ra ve, opi ni o ni të jetë i njof tu ar se cilët janë kandidatët, 
kan di da tu rat e të cilëve do të shqyrto hen, në mënyrë që të mundësohet de ba ti pu blik për kandidatët e pa ra qi tur si dhe dërgimi 
i in for ma ta ve plotësuese për Këshillin se lek si o nu es për kandidatët e pa ra qi tur. Është paraparë që in ter vi stat të jenë të ha pu-
ra për pu blik, por kjo nuk vlen për mbled hjet e Këshillit në të ci lat de ba to het për kandidatët, në mënyrë që të mundësohet 
këmbimi i lirë i men di me ve. 

She fi t të shte tit du het ti mundësohet që të përzgjedhë anëtarët e Ko mi si o nit në bazë të listës e ci la përmban numër më të 
madh të emra ve nga vet nu mri i anëtarëve të cak tu ar për atë palë kon trak tu e se. Si për shem bull, për zgjed hjen e 3 anëtarëve 
(në ra stin e Kroacisë, Serbisë dhe Kosovës),  është në kon for mi tet që she fi  i shte tit të të pranojë listën e ci la përmban nga 6 
de ri në 9 emra. Kjo zgjid hje është ba zu ar, ndër të tje ra ed he në shem bul lin e Republikës së Afrikës Ju go re, kur kryeta ri Nel son 
Man de la përzgjodhi 15 anëtarë dhe anëtare të Ko mi si o nit nga li sta prej 15 kandidatëve të pro po zu ar.131 

Këshillat se lek si o nu e se, listën e kandidatëve e shpal lin në të njëjtën ditë kur të njëjtën ia dorëzojnë kryetarëve/ kryesi ve. Në 
këtë mënyrë mundësohet që de ba ti pu blik për zgjed hjen e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit të vazhdojë gjatë gjithë 
kohës de ri te përzgjedhja përfundimtare nga ana e kryeta rit/kryesisë.

Ne ni 29.
Zgjed hja e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit nga ana 

e kryeta rit/kryesisë së palëve kon trak tu e se.

Sqa rim 

Në të gjit ha shte tet në të ci lat këshillat se lek si o nu e se kanë marrë pjesë në përzgjedhjen e anëtarëve të Ko mi si o nit, por ata 
nuk kanë ven do sur përfundimisht për zgjed hjet, sep se një gjë e tillë i është lënë kryeta rit të shte tit ose ekuivalencës së tij. 132 
Ky është njëri nga ele men tet që e bëjnë Ko mi si o nin për të vërtetën, or gan zyrtarë shtetërorë. Du ke pa sur pa rasysh se pro ce si 
i zgjed hjes, së anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit, është e do mos dos hme të kryhet njëkohësisht dhe në mënyrë efi  ka se 
në tërë re gji o nin, është pro po zu ar që zgjed hja përfundimtare e anëtarëve të Ko mi si o nit, në se ci lin prej shte te ve, të bar tet në 
or ga nin inoks – kryetarët, gjegjësisht Kryesinë tre anëtarësh në BH. Ata, në praktikë, do të ven do sin në me sin e kandidatëve 
të cilët, si pas vlerësimit të këshillave se lek si o nu e se, i plotësojnë kus htet që të gjen den në Ko mi sion. 

Në se ci lin shtet, Ko mu na është në pro ces të për faq ësu ar me ra stin e përzgjedhjes së Këshillit se lek si o nu es, sep se tre anëtarë  
të Këshillit zgjed hjen me pro po zi mit të Mi ni strit të drejtësisë, dhe me pëlqim të anëtarëve të ko mi si o nit par la men tar, në të 
ci lin janë të për faq ësu a ra të gjit ha partitë par la men ta re (ne ni 27, pa ra gra fi  3, i Sta tu tit). Gjit has htu, par ti ve po li ti ke iu është 
mundësuar që të kandidojnë për faq ësu e sit e tyre për anëtarë të Këshillit se lek si o nu es, të cilët zgjedhën në bazë të kon kur sit. 

Kryeta ri i shte tit, gjegjësisht Kryesia e BH, bën përzgjedhjen përfundimtare të anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit të cilët 
zgjedhën në shte tin me të ci lin kryeson, nga li sta të cilën e kon fi r mon Këshilli se lek si o nu es në atë shtet. Në rast të ndërprerjes  

131 Më pa staj, kryeta ri Man de la, e ka plotësuar Ko mi si o nin ed he dy anëtarë, të cilët nuk is hin të pro po zu ar nga ana e Këshillit se lek si o nu es, me 
qëllim të për faq ësi mit përkatës gje o gra fi k dhe et nik.  

132 Në Republikën e Afrikës Ju go re dhe Ke ni, anëtarët e Ko mi si o nit, në bazë të re ko man di mit të Këshillit se lek si o nu es, i ka emëruar kryeta ri i 
shte tit. Në Si er ra Le o ne atë e ka bërë Për faq ësu e si spe cial i Se kre ta rit të Përgjithshëm të K.B., ndërsa në Ti mo rin Lin dor – Ad mi ni stra to ri në 
tran zi cion, i emëruar nga ana e K.B. 
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të man da tit  për anëtarin/anëtaren nga i njëjti shtet (ne ni 33, i Sta tu tit) kryeta ri/kryesia, nga ajo listë do të përzgjedhë anëtarin 
ose anëtaren e re të Ko mi si o nit. 

Që të si gu ro het që përbërja e Ko mi si o nit në tërësi të jetë e pra nu es hme për të gjit ha shte tet është pro po zu ar që, ne periudhën 
prej dy javësh pa ra se të bëhet pu bli ki mi i përbërjes de fi  ni ti ve të Ko mi si o nit, kryeta ret/kryesia  njof to hen me zgjed hjet e të 
gjithëve dhe se, si pas nevojës,  me kon fi  den ci a li tet di plo ma tik ndikojnë në ndryshi min e ven di mit të ndonjërit prej tyre. Në 
këtë mënyrë, me një mundësi mi ni ma le kom pli ki mesh të pro ce sit, mundësohet që zgjed hja e të gjithë anëtarëve të Ko mi si o nit 
të jetë e kon fi r mu ar nga ana e të gjit ha shte te ve.

Ne ni 30.
Mbled hja kon sti tu ti ve

Sqa rim 

Fil li mi efi  kas i punës së Ko mi si o nit është si gu ru ar me përcaktimin e kom pe ten ca ve për anëtarin/anëtaren më të vjetër që të 
kryesojë Ko mi si o nin në 60 ditët e pa ra të punës së tij, për de ri sa anëtarët e Ko mi si o nit të njof to hen në mes ve ti në mënyrë të 
mjaf tu es hme që të mund të ven do sin për zgjed hjen e anëtarit/anëtares kryesu es. Gjit has htu, është një zgjid hje e za kon shme në 
shte tet në re gjion që me mbled hjet kon sti tu ti ve të or ga ne ve shtetërore, për shem bull Ku ven dit, të kryesojë anëtari më i vjetër.133 

Le xi mi i tek stit të be ti mit me zë dhe/ose nënshkrimi i deklaratës me të cilën anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit obli go hen 
në re spek ti min e Sta tu tit të Ko mi si o nit dhe në ve pri me eti ke, të pa va ru ra dhe të pa an shme, është një akt i zakonshëm në 
fi l lim të punës së ko mi si o ne ve për të vërtetën.134 Pje sa hyrëse e mbled hjes kon sti tu ti ve do të jetë e ha pur për opi nion. Në 
pjesën hyrëse të mbled hjes, do të mar rin pjesë ed he kryetarët e shte te ve, pa ra të cilëve anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si-
o nit në mënyrë so lem ne do të nënshkruajnë dhe le xojnë me zë tek stin e be ti mit me të ci lin obli go hen që do veprojnë në 
përputhje me sta tu tin e Ko mi si o nit. 

Ne ni 31.
Zgjed hja e kryesu e sit/kryesu e ses dhe mi ra ti mi i Rre gul lo res

Sqa rim 

Anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit iu është mundësuar që vet të ven do sin lid hur me atë se a do të kenë gjatë gjithë kohës 
të njëjtin kryesu es/kryesu e se ose do ta kufi zojnë afa tin ko hor të funk si o nit të kryesu e sit në një periudhë për të cilën anëtarët 
vlerësojnë se është e përshtatshme, çka në fund mund të mundësojë që ed he të gjithë anëtarët e Ko mi si o nit për një kohë të 
jenë në funk si o nin e kryesu e sit. Afa ti i paraparë prej 2 mu ajsh do të is hte i mjaftueshëm që anëtarët dhe anëtaret e ko mi si o nit 
të përzgjedhin kryesu e sin/kryesu e sen dhe të miratojnë Rre gul lo ren për punën e tyre.135

Ne ni 32.
Ku o ru mi dhe ven dim ma rr ja

Sqa rim 

Nuk është e do mos dos hme që dis po zi ta për ku o ru mit të jetë pjesë përbërëse e Sta tu tit të Ko mi si o nit, gjegjësisht  është e 
mundshme që kjo të li het në vetë Ko mi si o nin që të ven dos për mënyrën si pas  të cilës do të me rr ven di met. Ra sti i tillë is hte 
ed he me ko mi si o net  jug-afri ka ne, dhe të Liberisë, ku li gjet për the me li min e tyre pa ras hi ko nin vetëm ku o rum për ven do sje në 
mbled hjen e parë kon sti tu ti ve të Ko mi si o nit (dy vo ta më pak nga nu mri i përgjithshëm i anëtarëve t ë Ko mi si o nit). Megjithatë, 
shu mi ca e ak te ve the me lu e se kanë përmbajt dis po zi tat për ku o ru min. Ak tet e kanë përcaktuar në mënyrë të ndryshme ku o ru-
min e domosdoshëm për punën e ko mi si o nit. nga shu mi ca e thjeshtë e anëtarëve/anëtareve (Ti mo ri Lin dor), de ri te shu mi ca 
e ku a li fi  ku ar e ci la është for mu lu ar si dy të tre tat ( Ma ro ku), ose nu me ri kisht si 5 – 9 anëtar, du ke përfshirë ed he kryesu e sin 
(Ga na), ose si 4 – 7 anëtarë, du ke përfshirë njërin prej tre komisionarëve – nënshtetas të hu aj (Ke nia). 

133 Shem bull, shi ko: Po slov nik Skup sti ne Cr ne Go re ne ni 6; Po slov nik Na rod ne Skup sti ne Re pu bli ke Sr bi je, ne ni 3; Po slov nik Do ma Na ro da Pa ra la-
men tar ne Skup sti ne Bo sne i Her ce go vi ne, ne ni 2, pa ra gra fi  3; De lo vod nik na So bra ni e to na Re pu bli ka Ma ke do ni ja, ne ni 9.

134 Për shem bull, shi ko ne nin 14 dhe anek sin II të Li gjit për the me li min e Ko mi si o nit për të vërtetën, drejtësinë dhe paj ti min, Ke ni, vi ti 2008.
135 Këto dis po zi ta janë të ba zu a ra në përvojën e anëtarëve të ko mi si o ne ve në Republikën e Afrikës Ju go re, Si e ra Le o ne dhe Pe ru. 
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Nëse mer ret qëndri mi që anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit do të du hej që  të jenë , si pas rre gul la ve të an gaz hu ar në Ko mi sion 
me orar të plotë të punës, siç është pro po zu ar me këtë Sta tut, atëherë nuk ek zi ston arsyeja për zgjid hje si pas të cilës për punë 
do të is hte e mjaf tu es hme vetëm shu mi ca e thjeshtë, dhe jo shu mi ca e ku a li fi  ku ar. Zgjid hja e ci la është pro po zu ar (14 anëtarë/
anëtare, le jon, ako ma, ed he 6 anëtarë/anëtare të jenë në mungesë, por Ko mi si o ni prapë se prapë të punojë.  Të gjit ha al ter na-
ti vat tje ra nuk i kontribuojnë kre di bi li te tit të punës së Ko mi si o nit.

Shu mi ca e li gje ve dhe urdhëresave për the me li min e ko mi si o ne ve, të cilët kanë përcaktuar mënyrën e ven dim ma rr jes, shpre-
hi misht kanë re ko man du ar që Ko mi si o ni të nxje rrë ven di met në mënyrë una ni me ( me kon sen sus), por ak tet the me lu e se, 
njëkohësisht, përcaktojnë që në rast kur kon sen su si është i pa mun dur të ar ri het, Ko mi si o ni ven dos me shumicën nga të gjithë 
anëtarët (Si er ra Le o ne, Ti mo ri Lin dor, Ga na), Me shumicën e 2/3 të anëtarëve prezentë ( Ma ro ku), ose me shumicën e thjeshtë 
të anëtarëve prezentë, por me atë që në rast të vo ta ve të ba ra bar ta, vo ta e  kryesu e sit është ajo që ven dos (Ke nia). Zgjid hja e pro-
po zu ar për KO MRE-n është në gjurmët e të ce ku ra ve më lartë: Ko mi si o ni do të për pi qet që të nxje rr ven di me njëzëri, por kur 
kjo nuk do të jetë e mundshme, do të ven dos me shumicën e ku a li fi  ku ar nga 14 vo tat e anëtarëve/anëtareve. Shu mi ca e njëjtë 
mundë të ven dos që ven di met e cak tu a ra pro ce du ra le te mer ren me shumicën (e thjeshtë) të anëtarëve/anëtareve.

Zgjid hja e pro po zu ar, e ci la kërkon shumicën e ku a li fi  ku ar nga 14 vo ta, do të thotë që në punën e Ko mi si o nit mund të vijë de ri te 
si tu a ta në të cilën nuk do të ketë shumicën për ma rr jen e ven di mit të cak tu ar. Mirëpo, zgjid hja si pas të cilës shu mi ca e thjeshtë 
e të gjithëve ose të anëtarëve pre zent do të is hte e mjaf tu es hme, mundëson që gje tjet  thelbësore të Ko mi si o nit mund të mer ren 
me vo tat për shem bull 11 “për” dhe 9 “kundër”. Ven di met e mar ra me këtë shumicë të ngushtë nuk do të kis hin peshën e do mos-
dos hme, nga i ci la va ret ed he per cep ti mi  i vet Ko mi si o nit,  në të gjithë re gji o nin, si trup auto ri ta tiv.  Gje tjet fak ti ke të Ko mi si-
o nit të mi ra tu a ra me shumicën e pa mjaf tu es hme nuk do të kis hin fu qinë e ne voj shme me të cilën do të mund të ndërpriteshin 
shtrembërimet  ose mo hi met e fak te ve ek zi stu e se  mbi kri met e luftës dhe shke ljet tje ra të rënda e të drej ta ve të nje ri ut. Kjo do të 
is hte në kundërshtim me njërin prej qëlli me ve the me lo re për the me li min e KO MRA-s,  pran daj, për këtë arsye Sta tu ti përcakton  
shumicën e kërkuar për ma rr jen e ven di me ve. Ne vo ja që ven di met të mer ren me shumicën prej 14 vo ta ve, im po non obli gi min  
shtesë etik për anëtarët dhe anëtaret e ko mi si o nit që të veprojnë me përgjegjësi çka nënkupton dhe pjesëmarrje në mbled hje 
(shi ko ne nin 13, pa ra gra fi  b dhe d, të Pro jektsta tu tit ),“të drej tat dhe obli gi met e anëtarëve/dhe anëtareve të Ko mi si o nit”). 

Ne ni 33.
Ndërprerja e man da tit të anëtarit/anëtares 

Sqa rim 

Në këtë nen është paraparë se në ci lat ra ste pus hon man da ti i anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit. Pa ra gra fi  2 ka të bëjë me ras tet 
me të ci lat man da ti pus hon si pas “auto ma ti zmit”, do të thotë kur ko mi si o ni kon sta ton që janë pa ra qi tur fak tet të ci lat ve tve tiu 
sjel lin de ri te ndërprerja e man da tit, ndërsa paragrafët 3 – 5 me ra stin e shkar ki mit, kur Ko mi si o ni me rr ven dim që të pro po-
zoj shkar ki min e anëtarit/anëtares kryeta rit/kryesisë së shte tit, të ci lit për këtë ven do sin. Është e do mos dos hme që kryeta ri/
kryetar ja, gjegjësisht Kryesia e BeH, përfundimisht të ven dos mbi ndërprerjen e man da tit të anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit, 
për zgjed hjen e të ci lit më herët ka ven do sur. Pre zu mo het që auto ri te ti i shumicës së ku a li fi  ku ar (14 vo ta), i/e ci li/a ven dos të 
pro po zoj shkar ki min si pas rre gul la ve, do ti kontribuojë që kryeta ri/kryetar ja me një ven dim të tillë do të paj to het. Mirëpo, 
atij/asaj du het ti ofro het mundësia që për këtë çështje vet të ven dos. 

Është përcaktuar afat i shkurtër prej 15 ditësh për ven do sje nga ana e kryeta rit/kryeta res për shkar ki min, gjegjësisht 
zgjed hjen e anëtarit/anëtares së re të Ko mi si o nit, në mënyrë që të si gu ro het  kon ti nu i tet  në punën e Ko mi si o nit. Kryeta ri/
kryetar ja zgjedhë anëtarin e ri nga li sta të cilën pa ra pra kisht e ka përcaktuar Këshilli se lek si o nu es, pro ce du ra e tillë është 
e za kon shme te ato Ko mi si o ne te të ci lat Këshilli se lek si o nu es ka qenë pjesëmarrës në zgjed hje(p.sh. Si er ra Le o ne, Ti mo ri 
Lin dor, dhe Ke nia).

Zgjid hja, si pas të cilës man da ti pus hon në rast të gjyki mit të anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit me dënim të pa kusht me burg 
(pa ra gra fi  1 pi ka d) është marrë nga dis po zi ta e Kushtetutës së Serbisë dhe Ma lit të Zi lid hur me ndërprerjen e man da tit për 
gjyqtarët e gjyka ta ve the me lo re dhe kus hte tu e se.136 Në këtë rast, ke mi të bëjmë me gjykim për ve pra pe na le të ci lat janë kryer 

136 Shi ko ne nin 154 Ustav Cr ne Go re, dhe ne nin 174 Ustav Re pu bli ke Sr bi je. Kus hte tu ta e Republikës së Kroacisë përcakton që gjyqta ri mund të 
jetë i shkar ku ar në rast se kryen vepër pe na le, e ci la e bën jo të denjë për kryer jen e detyra ve të gjyqta rit (ne ni 122 Kus hte tu ta e RK); Në BH 
gjyki mi me dënim me burg ose për vepër pe na le të ci lat gjyqta rin/pro ku ro rin e bën të papërshtatshëm për kryer jen e detyra ve, po as htu ed he 
kundërvajtjet di si pli no re janë ato të ci lat mund të sjel lin de ri te shkar ki mi. Li gji për këshillin e lartë gjyqësor dhe pro ku ro ria i BH, Sl. Gla snik 
BIH, nr. 25/04, 93/05, ne ni 56, pi ka 14 dhe ne ni 57, pi ka 13. 
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ose pa ra fi l li mit të detyrës, ose gjatë kryer jes së detyrës të anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit, por e ci la nuk ka të bëjë në men-
di min e shpre hur dhe veprimin, në qëllimin e mirë, brenda kor ni za ve të kryer jes së detyra ve për të ci lat vlen imu ni te ti (shi ko 
ne nin 36, pa ra gra fi  1, pi ka b), ose është në pyetje ra sti kur Ko mi si o ni ven dos që të ia shkur toj imu ni te tin anëtarit/anëtares së 
vet (ne ni 36, pa ra gra fi  3). 

Në paragrafët 3 – 5 të këtij ne ni janë përshkruar shka qet dhe pro ce du rat për shkar ki min e anëtarëve/anëtareve të ko mi si o nit. 
De ri te shkar ki mi mund të ar ri het për shkak të mosplotësimit të obli gi me ve nga ana e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit 
të ci lat janë të pa ra pa ra në ne net 35 dhe 37). Ko mi si o ni me rr ven dim mbi pro po zi min për shkar kim në të njëjtën mënyrë si për 
të gjit ha të tje rat – si pas mundësisë njëzëri, por nëse una ni mi te ti është i pamundshëm atëherë me shumicën prej 14 anëtarëve 
dhe anëtareve. Pa ra se të përcaktojë pro po zi min, Ko mi si o ni, për anëtarin/anëtaren e Ko mi si o nit shkar ki mi i të ci lit shqyrto-
het, do i mundësojë që të njof to het me pro vat (fak tet) që ekzistojnë kundër anëtarësisë së tij/saj në Ko mi sion, në mënyrë që të 
ofroj pro vat (fak tet në do bi të  tij/saj, por ai/ajo nuk mar rin pjesë në ven dim ma rr je për pro po zim për shkar kim.

Ne ni 34.
Lar gi mi i përkohshëm nga detyra e anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit

Sqa rim 

Me qëllim të si gu ri mit të punës në kon ti nu i tet të Ko mi si o nit, në ras tet kur pa ra qi tet dyshi mi i ba zu ar ose dyshi mi se ri oz në 
kre di bi li te tin e anëtarit/anëtares, ose kur anëtari/anëtarja të jenë përkohësisht të pamundësuar që të mar rin pjesë në punën e 
Ko mi si o nit për shkak t sëmundjeve ose shka qe ve emo ti ve.137 Ko mi si o nit i mundësohet që të ven dos të suspendojë anëtarin/
anëtaren përderisa shka qet për dyshim të  ve ri fi  ko hen, gjegjësisht për de ri sa rret ha nat tje ra në ra port me te të mos ndërpritet. 
Zgjid hja është pro po zu ar në bazë të dis po zi ta ve mbi lar gi min e përkohshëm të gjyqtar ëve nga kryer ja e detyra ve138, dhe në 
bazë të përvojave dhe re ko man di me ve të anëtarëve të ko mi si o ne ve për të vërtetën.139

137 Shi ko Za kon o Vi so kom  sud skom  i tu zi lac kom  sa vje tu BiH, Kreu VII, “Sl. Gals nik BiH”, nr.25/04, 93/05,, nen .77,  pi ka e.): Gjyqta ri dhe pro-
ku ro ri mund të lar go hen përkohësisht nga krayer ja e detyra ve...e.) nëse është vështirësuar kryer ja e detyra ve zyrta re  për shkak të gjen djes së tij 
men ta le, emo ci o na le ose  fi  zi ke”.

138 Njejtë. Li gji mbi këshillën gjyqëso re në Mal të Zi,  nen.69, Sl.  List CG,  nr.13/08
139 Yasmin So o ka ,  anëtare e Ko mi si o ni për të vërtetën dhe paj ti min të Rep. Afrik. Ju go re dhe Si e ra Lenës, kon sul ti met me anëtarët e Gru pit pu nu-

es  për har ti min e Sta tu tit  të KO MRE-s, Za greb, qer shor 2010.
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PJE SA  VI II. – TË DREJ TAT DHE OBLI GI MET E ANËTARËVE/
ANËTAREVE DHE PER SO NE LIT TË KO MI SI O NIT

Ne ni 35.
Ndërgjegjja , pavarësia dhe paanshmëria

Sqa rim 

Pa ra gra fi  1.

Pavarësia dhe paanshmëria e anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit është obli gim i ci li thek so het në të gjit ha ak tet the me-
lu e se të ko mi si o ne ve na ci o na le, për të vërtetën. Për Ko mi si o nin re gji o nal është prej rëndësisë së veçantë që të thek so het se 
anëtarësia e tij, ed he pse e zgjed hur nga ana e shte tit i ci li do të jetë ma te rie e in te re si mit të Ko mi si o nit, ka për obli gim të ve-
proj në cilësinë per so na le, si pas një ndërgjegjeje in di vi du a le, pavarësisht nga in te re sat  shtetërore po li ti ke ose të tje ra, të ci lit 
do gru pi mi të in te re sit. Një  ve prim i këtillë nënkupton ed he obli gi min e anëtarit/anëtares që të përmbahet nga ndërmarrja 
e çfarëdo ve pri mi ose dhënie të deklaratës e ci la do të mund të ce non te pavarësinë dhe in te gri te tin e ko mi si o nit, gjegjësisht 
do të sill te në pyetje besueshmërinë e opi ni o nit në punën e tij. 

Shem bul li se është e mun dur që të shte tet të zgjed hin anëtarët e tru pa ve ndërkombëtare nga të cilët, më pa staj, pri tet që të 
veprojnë në  mënyrë të pa va rur, në cilësinë in di vi du a le, pa ra qe sin kon tra tat ndërkombëtare në bazë  të ci la ve janë the me lu ar 
nga KB si Ko mi te ti për të drej tat e nje ri ut, të drej tat e fëmijëve, kundër torturës, për luf ti min e dis kri mi ni mit ra cor, si dhe 
gjyka ta ndërkombëtare pe na le, gjyka ta evro pi a ne për të drej tat e nje ri ut e tjerë. Të gjithë per so nat të cilët nxjer rin ven di mit 
në tru pat e përmendura janë të obli gu ar që të veprojnë “në cilësinë in di vi du a le” 

Përvoja e të tjerëve tre gon se është e ne voj shme që të përcaktohet ed he obli gi mi i punës së ndërgjegjshme dhe të përkushtuar, 
në mënyrë që anëtarësisë dhe per so ne lit të Ko mi si o nit ti tër hi qej vërejtja në fak tin se funk si o ni dhe ngar ki mi me detyra nuk 
është i ka rak te ri protokollarë, por kërkon punë të përkushtuar dhe efi  ka se, në bashkëpunim me anëtarët/anëtaret tjerë dhe 
me të punësuarit në Ko mi sion. Shke lja e obli gi mit të përcaktuar i le jon Ko mi si o nit që, si pas nevojës, ti qa set shkar ki mit të 
anëtarit/anëtares, gjegjësisht lar gi mit të per so nit nga Ko mi si o ni, (shih ne nin 33 dhe 34, të Sta tu tit), çka nga përvoja e ko mi-
si o ne ve tje ra, di kur, is hte shtru ar si e do mos dos hme.140 

Pa ra gra fi  2 dhe 3.

Pro ble mi i kon fl ik tit të in te re sit është i ndërlidhur me obli gi min e anëtarit/anëtares ose të punësuarit në Ko mi sion që të kuj-
de sen për atë dhe opi ni o ni objek ti visht mund të fi tojë përshtypjen se ata veprojnë pavarësisht dhe paanshmërish, në mënyrë 
që Ko mi si o ni në tërësi të gëzoj be si min dhe që in te gri te ti i tij të mos vi het në pyetje. 

Ne ni 36.
Pri vi le gjet dhe imu ni te ti 

Sqa rim 

Pri vi le gjet dhe imu ni te ti nda hen në mënyrë që të si gu ro het që anëtarët/anëtaret, si dhe per so ne li, i Ko mi si o nit të punojnë në 
mënyrë të pa va rur, dhe  të kenë mundësi që pa frikë të vërtetojnë fak tet (pro vat) dhe të njëjtat t ia prezantojnë opi ni o nit. 

Nu mri më i madh i Ko mi si o ne ve për të vërtetën, të ci lat kanë ve pru ar në këtë 10 vjetësh, kanë si gu ru ar imu ni tet për 
anëtarët e tyre, kjo përfshinë Ko mi si o net në Afrikën e Ju gut, Si e ra Le o ne, Ti mo ri Lin dor, Ganë, Li be ri, Ke ni dhe në 
Uj dhe sat e So lo mo nit dhe në Eku a dor. 141 Ne ni 36 i Sta tu tit të KO MRA-s, përveç tje rash, ba zo het në dis po zi tat mbi 

140 Të shi ko het, për shem bull, Pak ti ndërkombëtarë për të drej tat qyte ta re dhe po li ti ke. Ne ni 28, pi ka 3; Kon ven ta për të drej tat e fëmiut, Ne ni 43, 
pi ka 2; dhe Kon ven ta Euro pi a ne për mbroj tjen e të drej ta ve dhe li ri ve the me lo re të nje ri ut, Ne ni 21, pi ka 2. 

141 Yasmin So o ka ,  anëtare e Ko mi si o ni për të vërtetën dhe paj ti min të Rep. Afrik. Ju go re dhe Si er ra Leonës, kon sul ti met me anëtarët e Gru pit 
pu nu es për har ti min e Sta tu tit  të KO MRA-së, Za greb, qer shor 2010.
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imu ni te tin e anëtarëve të Ko mi te tit kundër torturës, në bazë të Konventës kundër torturës dhe ve pri me ve tje ra të egra, 
jo njerëzore ose dënimeve përbuzëse (ne ni 23), si dhe anëtarëve të Ko mi te tit i ci li është the me lu ar me Konventën Evro-
pi a ne për pen gi min e torturës dhe ve pri mit jonjerëzorë dhe përbuzës ose dënimeve (aneks “pri vi le gjet dhe imu ni te ti”, 
në lid hje me ne nin 16të Konventës). 

Përveç anëtarëve dhe anëtareve të Ko mi si o nit, imu ni tet gëzon ed he per so ne li i KO MRA-s, në të njëjtën masë, dhe në 
të njëjtën mënyrë. Shu mi ca e ak te ve the me lu e se të cilët sigurojnë imu ni tet për anëtarë dhe anëtaret e Ko mi si o nit për të 
vërtetën, këtë e bëjnë ed he në ra port me per so ne lin e Ko mi si o nit (shem bujt janë marrë nga Ti mo ri Lin dor, Si er ra Le o ne, 
Ga na, Li be ria dhe Eku a do ri),142 ed he pse ko mi si o net tje ra kanë një rreth më të ngushtë të per so na ve me imu ni tet (Uj dhe sat 
e So lo mo nit, Ke nia).143 Re ko man di mi që ed he per so ne li të gëzoj imu ni tet, e përmban ed he stu di mi gjithëpërfshirës i Ko-
mi si o nit të Australisë për reformë ju ri di ke (Austra lian Law Re form Com mis sion), nga vi ti 2009, mbi punën e ko mi si o ne ve 
për he tu e si në atë vend.144

Me pikën a është përcaktuar imu ni te ti nga pa ra bur gi mi dhe se ku e stri mi i ba gaz hit per so nal, çka është e za kon shme në si tu a tat 
e njo hjes së imu ni te tit, si si gu ri the me lo re për kryer jen e detyra ve. 

Me pikën b është si gu ru ar mbroj tja nga të gjit ha llo jet e pro ce du ra ve ju ri di ke, çka nënkupton nga ato për kundërvajtje, 
pe na le, ci vi le ose pro ce du ra ve tje ra për shpre hje men di mi, vo tim, ose ve prim, me mirëbesim, bren da kor ni za ve të kryer-
jes së detyrës. 

Ko mi si o ni do të jetë i përbërë nga anëtarë/anëtaret të cilët janë shte tas të shte te ve të ndryshme, të kri ju a ra me shpërbërjen e 
RSFJ. Pran daj, me pikën c është pamundësuar nda le sa even tu a le në qa sje, gjegjësisht është si gu ru ar e drej ta e hyrjes dhe da ljes 
në/nga shte ti në të ci lin kryhet funk si o ni. 

Me Sta tut është përcaktuar që imu ni te ti nga të gjit ha llo jet e pro ce du ra ve ju ri di ke, çka nënkupton nga ato për kundërvajtje, 
pe na le, ci vi le ose pro ce du ra ve tje ra për shpre hje të men di mit ose ve pri mit, në mirëbesim] bren da kornizës në kryer jen e 
detyrës, të përcaktuar në ne nin 1 pi ka b, nuk pus hon me ndërprerjen e man da tit të anëtarit/anëtares së Ko mi si o nit. 

Mirëpo, mbroj tja me imu ni tet nuk është ab so lu te dhe e pa re vo ku es hme. Ko mi si o ni ka të drejtë që të re vo koj imu ni te tin 
nëse vlerëson se imu ni te ti mund të pengojë në rrjedhën e drejtësisë dhe të rre zi koj besueshmërinë e opi ni o nit. Këto kus hte 
për re vo kim të imu ni te tit du het të jenë të plotësuara në  mënyrë ku mu la ti ve, në mënyrë që imu ni te ti të jetë i re vo ku ar. 

Ne ni 37.
Mbroj tja e bu ri me ve të të dhënave kon fi  den ci a le (të be su es hme)

Sqa rim 

Gjatë punës së Ko mi si o nit, anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit, per so ne li dhe per so na tjerë të an gaz hu ar do të kenë qa sje në 
një numër të madh së të dhënave, nga të cilët di sa prej tyre do të jenë të natyrës se kre te. Gjit has htu, pre zu mo het di sa in sti-
tu ci o ne të cak tu ar dhe in di vid do të bashkëpunojnë me ko mi si o nin vetëm nën kusht të kon fi  den ci a li te tit dhe të mbroj tjes 
së bu ri mit me ra stin e dhënies së të dhënave ose të do ku men te ve. Me qëllim të pen gi mit të keq për do ri me ve të mundshme 
dhe shfrytëzimin e të dhënave me qëllim të re a li zi mit të in te re sa ve per so na le, si dhe për mbroj tje të kre di bi li te tit të Ko-
mi si o nit, përcaktohet obli gi mi për ru aj tjen e se kre tit për të dhënat de ri në mo men tin e pu bli ki mit zyrtar të tyre nga ana 
e Ko mi si o nit. KO MRA mban të drejtën dis kre te që, du ke marrë pa rasysh obli gi min për ru aj tjen e kon fi  den ci a li te tit së të 
dhënave të ven dos se ci lat in for ma ta do i pu bli koj zyrta risht. Ko mi si o ni, me atë rast, do të ketë kuj des që pu bli ki mi i të 
dhënave të cak tu a ra të mos rre zi koj përmbushjen e detyra ve të Ko mi si o nit. Ko mi si o net në Ke ni, Ganë, Ti mo rin Lin dor dhe 
Si e ra Le o ne, gjit has htu kanë pa sur dis po zi ta për mbroj tjen e kon fi  den ci a li te tit së të dhënave dhe pen gi min në përdorimin 
e tyre për qëlli me per so na le. 145 

142 Afri ka e ju gut , nen.41; Si e ra Le o ne, nen.14(4); Ti mo ri Lindorë , ka pi tul li 45; Ga na ,21; Li be ria , nen.22; Ke nia, nen. 24(1) dhe (2); Uj dhe sat So lo-
mo ne , nen.13(1); {E ku a do ri} Ley de pro tec cion de la Co mi sion  de la ver dad, 4. shkurt 2010, nen.1.

143 Si e ra Le o ne, nen.14(4); Ti mo ri Lindorë , ka pi tul li 45; Ga na ,21; Li be ria , nen.22; Ke nia, nen. 24(1) dhe (2); Uj dhe sat So lo mo ne , nen.13(1); {E ku-
a do ri} Ley de pro tec cion de la Co mi sion  de la ver dad, nen2.

144 Sta tu ti i Ko mi si o nit të Kenisë në ne nin re le vant (nen.24), fl et për imu ni te tin e anëtarëve dhe se ke ta rit të Ko mi si o nit, ndërsa Sta tu ti i Ko mi si o nit 
të Uj dhe sa ve So lo mo ne ,  në nen.13(1), vetëm për imu ni te tin e ko mi si o ne rit.

145 Austra lian Laë Re form Com mis sion , Ma king In qu i ri es: A  Neë Sta tu tory Fra me work (2009), kreu 12 (“Pro tec tion  from Le gal Li a bi lity”), 
faq.308, re ko man di mi 12-1.                          www.alrc.gov.au/sites/default/fi les/pdfs/publications/ALRC111.pdf. 
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Ne ni 38.
Sta tu si i anëtarëve/anëtareve të Ko mi si o nit dhe i per so ne lit të Ko mi si o nit

Sqa rim

Është pro po zu ar që anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit, si dhe të punësuarit tjerë në Ko mi sion të an gaz ho hen, si pas rre gul la ve, 
për orar të plotë të punës, kur se në ra ste të tje ra, që për punën e tyre të përfi tojnë pagesë apo ho no rar i ci li do të pa ras hi-
hej me marrëveshje të veçantë për fi  nan ci min e Ko mi si o nit. Përvojat e ko mi si o ne ve të de ri ta nis hme për të vërtetën janë të 
ndryshme sa i përket kësaj çështje. Në Çile, për shem bull anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit nuk kanë përfi tuar honorarë, ndërsa 
per so ne li po, sep se is hin të an gaz hu ar dhe të pa gu ar me kontratë mbi vepër. Në Ko mi si o net tje ra, si pas rre gul la ve anëtarët e 
Ko mi si o nit kanë përfi tuar kom pen si min dhe kanë pu nu ar ose me orar të plotë të punës ose më së pa ku 25% nga ora ri i plotë 
i punës ( Ti mo ri Lin dor). Ora ri i plotë i punës nënkuptonte përjashtimin e çdo mundësie për an gaz him tjetër dhe kryer-
jen e ndonjë funk si o ni tjetër (për shem bull (Ga na dhe Li be ria), mirëpo, Ko mi si o ni, eks klu zi visht, kis hte mundësinë që të 
përjashtojë anëtarët/anëtaren e vet nga një obli gim i tillë. Du ke pa sur pa rasysh vëllimin e punëve që ek zi ston pa ra KO MRE-s, 
si dhe nevojën për ku fi  zi min e kuptueshëm të kohëzgjatjes së man da tit, është pro po zu ar që anëtarët/anëtaret e Ko mi si o nit 
të jenë të an gaz hu ar me orar të plotë të punës dhe për atë punë të pranojnë kom pen si min ade ku at. Mirëpo, du ke pa sur pa-
rasysh mundësinë e an gaz hi mit për katër vi te të plo ta, është pro po zu ar zgjid hja kom pro mi se që do të mundësonte ed he për 
kandidatët me karrierë, për shem bull, të  profesorëve të Uni ver si te tit, që të pranojnë detyrat e anëtarit/anëtares së Ko mi si o-
nit, në atë mënyrë që Ko mi si o ni, do të kis hte mundësi, eks klu zi visht, të ven dos që ata në një për qin dje më të vogël të kohës 
së punës të vazhdojnë të kryejnë ed he funk si o ne tje ra, me kusht që ato të mos pa ra qe sin kon fl ikt in te re si, gjegjësisht që mos 
të dëmtojnë be si min e opi ni o nit në pavarësinë dhe paanshmërinë e Ko mi si o nit. (shih ne nin 35, pa ra gra fi  2)
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PJE SA E IX – STRUK TU RA E KO MI SI O NIT

Ne ni 39.
Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv dhe pa ra le let te ma ti ke

Sqa rim 

Si pas ne nit 4,  të Sta tu tit është përcaktuar që se lia e Ko mi si o nit të gjen det në Sarajevë. Kjo nënkupton atë se në Sarajevë gjen-
det zyra qen dro re, gjegjësisht Se kre ta ri a ti ek ze ku tiv i Ko mi si o nit. Bren da  kor ni za ve do të ek zi ston një numër më i madh i 
pa ra le le ve, dhe se ci la prej tyre e aftësuar për kryer jen e ak ti vi te te ve kon kre te me rëndësi për përmbushjen e man da tit të Ko-
mi si o nit. Ven di mi lid hur me atë se ci lat pa ra le le kon kre te janë të ne voj shme për Ko mi si o nin, do e mar rin vet anëtarët e tij. Në 
bazë të përvojave kra ha su e se, mund të pa ras hi het që Se kre ta ri a ti ek ze ku tiv të ketë di sa prej, ose shumicën, e de par ta men te ve 
në vi jim:

për fi  nan ca;a. 
për hu lum ti me,b. 
për punë ju ri di ke, (li gjo re); c. 
për mbroj tjen e vik ti ma ve dhe dëshmitarëve;d. 
për ndihmë psi ko lo gji ke dhe këshillimin e vik ti ma ve dhe dëshmitarëve;e. 
për punë me vik ti mat e dhunës sek su a le, gjegjësisht vik ti mat të ci lat në kohën e kryer jes së kri mit is hin të mi tur;f. 
grum bul li min e de kla ra ta ve;g. 
udhëheq jen me do ku men ta ci o nin e Ko mi si o nit;h. 
për ar kiv dhe bazën e të dhënave;i. 
për har ti min e ra por tit përfundimtarë dhe përmbledhjes së ra por tit (rezymesë) e ra por tit, dhej. 
pa ra le le të tje ra të ci lat Ko mi si o ni, si pas nevojës, mund ti the me loj. k. 146 

Ko mi si o ni du het të vlerësojë se në cilën fazë, këto pa ra le le, du het të jenë të the me lu a ra. Për shem bull, është e si gurt se pa-
ra le lja për har ti min e ra por tit përfundimtarë dhe rezymesë së ra por tit do të the me lo het në vi tin e fun dit të veprimtarisë së 
Ko mi si o nit, qoftë me the me li min e një pa ra le le tërësisht të re, ose me tran sfor mi min e pjesëve të pa ra le les së deriatëhershme 
për hu lum ti me. 

Është ed he një ven dim të ci lin Ko mi si o ni du het gjith se si ta nxje rr është ai se në cilën masë, zyrat e sa ja në palët e cak tu a ra 
kon trak tu e se (shi ko ne nin 40, të Sta tu tit, do të pasqyrojnë këtë strukturë, gjegjësisht ti shman gen asaj, varësisht nga ne vo jat 
e zyrës përkatëse. 

Ne ni 40.
Zyrat e Ko mi si o nit në palët kon trak tu e se

Sqa rim 

Për ti re a li zu ar detyrat e KO MRA-s, do të jetë e ne voj shme që përveç të zyrës qen dro re të Ko mi si o nit në Sarajevë, të ekzistojnë 
ed he zyrat në ter ri to ret e palëve kon trak tu e se. Është e natyrs hme pri tja se në ato zyre, kryesisht, do të jenë të punësuar 
nënshtetasit e shte tit përkatës. Të gjit ha këto zyre do jenë të detyru a ra, si tërësi, të ruajnë ko he zi o nin i ci li, në re a li tet, i bën si 
pjesë të të njëjtit Ko mi sion re gji o nal, dhe jo të veçanta, si ko mi si o ne na ci o na le. Pavarësia e te pru ar në punën e zyra ve mund të 
sjellë de ri te njëanshmëri et ni ke dhe të krijojë vështirësi ar dhjen de ri te të dhënat re le van te, të ci lat gjen det jashtë atij shte ti – 
do të thotë de ri te ato pro ble me të njëjta të cilët kanë shtyrë or ga ni za tat jo qe ve ri ta re dhe sho qa tat e vik ti ma ve që të iniciojnë 
the me li min e KO MRA-s si Ko mi sion re gji o nal dhe mbi na ci o nal. 

Di sa ele men te në ne nin 40 dhe në pjesët tje ra të Sta tu tit do du hej të si gu ro nin ko he zi o nin në ve prim të zyra ve të ndryshme 
në palët kon trak tu e se:

146 Aktetet themeluese te Komi si onit e Sierra Lione , nen 14.3., Timo ri n L indor, n en 44 .1 .,  G anë, nen 19.4. dhe 19.8., Li beri, nen  2 5., dhe  K en i ,  en 23.   
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Të gjit ha zyrat zbatojnë rre gul lo ret të ci lat i nxje rrë Ko mi si o ni, me të ci lat është përcaktuar me to do lo gjia - 
uni ke për ma rr jen e de kla ra ta ve, grum bul li min e do ku men ta ci o nit, rre gul li min e pro ce du ra ve për dëgjime 
pu bli ke, si dhe rre gul li min e se si o ne ve te ma ti ke (ne ni 22);
Të punësuarit dhe bashkëpunëtoret në zyrat në palët kon trak tu e se an gaz ho hen pa marrë pa rasysh - 
nënshtetësinë e tyre, çka mundëson, për shem bull, shte ta sve të Serbisë dhe Ma qe do nisë të punojnë në 
zyrën në Za greb (ne ni 40 pa ra gra fi  4); 
Ko mi si o ni emëron she fat e zyra ve në palët kon trak tu e se (ne ni 40, pa ra gra fi  1). (Nuk ka pen ge sa që për shef - 
të zyrës të jetë i emëruar ed he ndonjëri prej 20 anëtarëve të Ko mi si o nit. Një praktikë e tillë ka ek zi stu ar, për 
shem bull, në punën e Ko mi si o nit për të vërtetën dhe paj ti min në Republikës së Afrikës së Ju gut 147 ). 
Ko mi si o ni ka mundësi që vetë të themelojë eki pin mo bil he tu es, i ci li mund të kryej hu lum ti me ku do qoftë - 
në ter ri to rin e palës kon trak tu e se (ne ni 40, pa ra gra fi  3). 

Gjit has htu, Ko mi si o ni është ai i ci li mund të vendosë për the me li min e zyra ve lo ka le në ven det tje ra në ter ri to rin e shte tit 
përkatës, apo të themelojë eki pet mo bi le hu lum tu e se, si dhe të emërojë per so nat në udhëheq je të këtyre zyra ve, gjegjësisht 
eki pe ve. Ko mi si o ni, këto i bënë në kon sul ti me me zyrat e shte te ve, dhe me Ko mi sa ri a tin Ek ze ku tiv. (ne ni 40, pa ra gra fi  2).

Ven do sja e zyre ve ter ri to ri a le ven do re dhe e eki pe ve he tu e se mo bi le nuk është obli gim, por mundësi e ci la është në dis po nim 
të zyre ve në shte tet përkatëse. Në të njëjtën mënyrë, zyret ter ri to ri a le ven do re të the me lu a ra dhe eki pet he tu e se mo bi le nuk 
është e do mos dos hme që të ekzistojnë gjatë gjithë kohës de ri te përfundimi i punës së Ko mi si o nit.

Ne ni 41.
Ar ki vi 

Sqa rim

Do ku men ta ci o ni i grum bul lu ar dhe ba za e të dhënave të Ko mi si o nit, të ci lat pas kryer jes së punës së KO MRA-së, do të jenë 
të vlefshme (rëndësishme), si për bashkëkohësit e kon fl ik te ve të ar ma to su ra në ish RSFJ-së, po as htu ed he për gje ne ra tat e 
ardhshme dhe hu lum tu es të cilët do të analizojnë fak tet, të vërtetuara gjatë punës së Ko mi si o nit. Një numër i madh i ko mi si-
o ne ve tje ra për të vërtetën, në rëndësinë e punës së ar ki vit, ka përfshirë pla net për or ga ni zi min e ar ki vit në sta tu tet e tyre.148

Pa ra gra fi  1,  dhe 2.

Se kre ta ri a ti ek ze ku tiv i Ko mi si o nit do të du het që menjëherë pas the me li mit të konstituojë Pa ra le len për ar kiv dhe bazën e 
të dhënave, sep se është e pri tur se Ko mi si o ni do të grumbullojë një numër të madh të de kla ra ta ve dhe do ku men ta ci o ne ve. 
Kjo pa ra le le du het që në fi l lim të punës të defi nojë metodologjinë uni ke për ar ki vim dhe grum bul lim të do ku men ta ci o nit 
dhe di gji ta li zim me qëllim të fu tjes së të njëjtave në bazën elek tro ni ke të të dhënave. 149 Me to do lo gjia du het të zba to het, 
domosdoshmërish, në të njëjtën  mënyrë në të gjit ha pa ra le let për arshivë dhe bazën e të dhënave në zyrat e shte te ve (pa-
ra gra fi 3). Pas përcaktimit të metodologjisë, pa ra le lja për arshivë dhe bazën e të dhënave do të ngritët në ar kiv dhe bazë e 
të dhënave të Ko mi si o nit. Ky trup ka për detyrë grum bul li min e do ku men ta ci o nit dhe or ga ni zi min e bazës së të dhënave, 
njëri prej seg men te ve më të rëndësishme të punës së Ko mi si o nit. Ky or gan përbëhet nga ar ki vi në të ci lin ru hen, mbro hen 
dhe si ste mo hen të gjit ha do ku men tet e grum bul lu a ra dhe ba za elek tro ni ke e të dhënave në të cilën ven do sen  të dhënat nga 
do ku men ta ci o ni i grum bul lu ar, si dhe do ku men ta ci o ni i di gji ta li zu ar. Në periudhën e mëvonshme të punës së Ko mi si o nit, 
ba za elek tro ni ke e të dhënave mundëson analizën kom plek se dhe të so fi  sti ku ar të të dhënave të grum bul lu a ra, du ke përfshirë 
ka te go ri zi min e vik ti ma ve si pas gjinisë, vi te ve, ven de ve të pre jar dhjes etj.  Gjit has htu, për shkak të natyrës re gji o na le të Ko mi-
si o nit, është me rëndësi që të or ga ni zo het di gji ta li zi mi i do ku men ta ci o ne ve në le tra, në mënyrë që të mundësohet shkëmbimi 
më i lehtë i të gjit ha do ku men te ve të grum bul lu a ra ndërmjet ar ki va ve në Zyrën qen dro re dhe ar ki va ve në zyrat e shte te ve. 

Pa ra gra fi  3.  

As htu siç është e rëndësishme që të funk si o noj Pa ra le lja për ar kiv dhe bazën e të dhënave që nga fi l li mi, bren da kor ni za ve të 
zyrës qen dro re, po as htu është me rëndësishme që çdo njëra prej zyra ve të shte te ve të themelojë pa ra le le të njëjta përbrenda 

147  Ekzis ti min  e disa par al eleve e kanë parap arë, për shembull, Statuti i  k omisioneve në Libe ri  ( k apitulli 33.); Kanada (nen .6 ), dhe Keni (nen.13 ( 3) ). 
148 Yas m in Sooka ,  a nët ar e e Komisioni për të  vërtet ën  dhe pajtim in  të Rep.  Af rik. Jugor e dhe Sie ra Lenës, kons ultimet me anëta rë t e G r upit 

punues  për  ha rtimin e Statutit  të KOMR E- s, Zagreb, 19.  qe rshor 2010.
149 Sierra Le on e, nen.1 9 .2.; Tim orin  Lindorë, nen.43.2;  Liberi, nen.47; dhe Pe ru , nen., nen. 7. 
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zyra ve të tyre, dhe të zbatojnë metodologjinë uni ke për shi fri min, shenjëzimin dhe ru aj tjen e do ku men ta ci o nit, si dhe për 
shi fri min, shenjëzimin dhe ven do sjen e të dhënave. Vetëm me to do lo gjia uni ke dhe si ste mi për me nax hi min në bazën e të 
dhënave mundëson nxje rr jen e përfundimeve të ba zu a ra mirë të Ko mi si o nit.150 

Pa ra gra fi  4.

Për da lim nga ko mi si o net pa ra pra ke, KO MRA du het të përfshijë di sa shte te. Kjo mund të sjellë de ri te dal li mi në pikëpamje 
lid hur me atë se ku du het të jetë i ven do sur ar ki vi unik pas pus hi mit të punës së Ko mi si o nit. Në re gjion ako ma vaz hdon 
de ba ti për ven din se ku do të mund të jetë i ven do sur ar ki vi i TPNJ – se a du het ai të jetë në Hagë (se lia e Tri bu na lit), ose 
do të du het të jetë i bar tur në njërën ose në më shumë ter ri to re të palëve kon trak tu e se. Ar ki vin dhe bazën e të dhënave të 
zyrës qen dro re dhe të zyra ve në shte te, du het kon si de ru ar si pjesë e ar ki vit unik, i ci li do të mundësojë qa sje të njëjtë në 
grum bul li min e të dhënave dhe do ku men ta ci o nit. Më së vo ni tre mu aj pa ra përfundimit të punës së Ko mi si o nit, të gjit ha 
ar ki vat dhe ba zat e të dhënave të zyra ve në shte te të jenë të bas hku a ra me Ar ki vin dhe bazën e të dhënave të Ko mi si o nit. 
Me këtë do të mundësohet bar tja më e lehtë dhe më e thjeshtë e ar ki va ve të palëve kon trak tu e se (pa ra gra fi  5), dhe qa sja e 
mëvonshme në grum bul li min e të dhënave. 

Pa ra gra fi  5.

Pas pus hi mit të man da tit, ar ki vi dhe ba za e të dhënave i uni fi  ku ar i Ko mi si o nit do ti dorëzohet ar ki va ve shtetërorë të palëve 
kon trak tu e se, dhe ose in sti tu ci o ne ve të ci lat disponojnë ka pa ci te te për ru aj tjen e tyre. Në ras tet e di sa Ko mi si o ne ve të tje ra, siç 
është ai i Afrikës Ju go re, një pje se e ar ki vit i ka ta ku ar ar ki vit të veçantë, të pa va rur dhe hi sto rik – ar ki vit për të drej tat e nje-
ri ut. Nganjëherë, ar ki vi mund të jetë ed he pjesë e qen dra ve ko me mo ra ti ve ose mu ze ve. Ko mi si o ni për të vërtetën dhe paj tim 
në Pe ru, për shem bull, bazën e dhënave ia ka dorëzuar në ru aj tje Zyrës së om bud sper so nit.151 

Pa ra gra fi  6.

Ky pa ra graf është në përputhje me përvojat e di sa ko mi si o ne ve të gjer ta nis hme – ak tet the me lu e se të të ci la ve kanë paraparë  
se është e rëndësishme që qa sja në ar ki va të jetë e ha pur, por, njëkohësisht kanë thek su ar që do ku men tet e ndjes hme dhe të be-
su es hme (kon fi  den ci a le) du het të kenë sta tus spe cial dhe të jenë të mbroj tur me ma sa të veçanta.152 Ko mi si o ni për të vërtetën 
dhe paj ti min në Li be ri, për shem bull, për 20 vi tet e ardhshme ka ku fi  zu ar qa sjen në do ku men tet të ci lat i ka kla si fi  ku ar si të 
be su es hme (kon fi  den ci a le)153

150  Prisila B. Heiner (Priscilla  B. Hayner), “Të  v ërteta t e pa thëna”  (Samizdat B92,2 00 3)  faqe 310.
151  Ibid , faq.311. 
152 P eru ,  n en.7 
153 Timori L in do r , 43.2 ; K enia, 50(2).
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PJE SA E X. – FI NAN CI MI I KO MI SI O NIT

Ne ni 42.
Fi nan ci mi 

Sqa rim

Pa ra gra fi  1
Fi nan ci mi i Ko mi si o nit, gjatë kohëzgjatjes së man da tit të tij, du het të jetë pa ra pra kisht i qartë dhe saktë i de fi  nu ar, që të 
mundësohet fi l li mi i mbarë i punës së Ko mi si o nit. Siç është paraparë që Ko mi si o nin do ta përbëjnë 20 anëtarë/anëtare të cilët 
i emërojnë kryetarët e palëve kon trak tu e se, për të re a li zu ar qëlli met dhe detyrat e Ko mi si o nit, të pa ra pa ra si pas ne ne ve 13 
dhe 14, të këtij Sta tu ti, nga i ci li rrjedhë auto ri te ti i Ko mi si o nit, është në in te res të palëve kon trak tu e se që përmes kon tri bu-
te ve të fi nancojnë punën e or ga ne ve ndërkombëtare. Kon tri bu tet e anëtareve pa ra qe sin pjesën më të mad he të mje te ve për 
fi  nan cim të Ko mi si o nit, dhe ato do ët du hej të mbulojnë të gjit ha shpen zi met të ci lat janë të di tu ra që më parë, dhe me të ci lat 
si gu risht se do të mund të sasinë e punës së tërësishme të Ko mi si o nit, në re a li zi min qëlli me ve dhe detyra ve të saj.  

Fi nan ci mi i Ko mi si o nit të masën më të mad he është nga kon tri bu tet e shte te ve të ci lat e formojnë, kjo është prak ti ka më e 
shpeshtë e the me li mit të ko mi si o ne ve për të vërtetën, de ri ta ni. Di sa ko mi si o ne të mëhershme, me numër më të vogël të të 
punësuarve, në tërësi janë fi  nan cu ar nga shte ti i ci li i ka the me lu ar, si kur ajo në Kil dhe Argjentinë, por, më vonë shu mi ca e 
ko mi si o ne ve janë fi  nan cu ar pjesërisht nga shte tet të ci lat i kanë the me lu ar dhe pjesërisht nga kon tri bu tet dhe do na ci o net e 
qe ve ri ve të shte te ve tje ra.154 

Si pas men di mit të ekspertëve për çështjet e ko mi si o ne ve për të vërtetën, është e pra nu es hme që të gjit ha mje tet e ne voj shme 
për punën e Ko mi si o nit të si gu ro hen me ra stin e the me li mit të ko mi si o nit, por kjo rrallë herë ka ndodhë de ri ta ni. Megjithatë, 
është me rëndësi të ce ket, se di sa ko mi si o ne të ci lat nuk i kanë si gu ru ar fon det e fi  nan ci mit pa ra fi l li mit të punës, janë bal la-
fa qu ar me vështirësi të mëdha gjatë punës dhe funk si o nit të ko mi si o nit. Ra sti i tillë ka qenë me ko mi si o nin në Ha i ti, i ci li nuk 
i ka si gu ru ar mje tet fi  nan ci a re që nga fi l li mi, dhe nuk ka pasë plan të qartë të fi  nan ci mit që nga fi l li mi, pran daj i është das hur 
ta shtyj fi l li min e punës disa herë, si dhe i ka humbë një pjesë të të punësuarve në Ko mi sion, sep se nuk ka qenë në gjen dje tu 
ofrojë kon tra tat e punës më gjatë se një mu aj.155 

Përvojat e ko mi si o ne ve tje ra, gjit has htu na tregojnë për ak ti vi te tet fi  nan ci a re dhe re a li zi min e detyra ve, me qëllim të ar ri tjes 
së qëlli mit të saj, dhe pa ra qet sfi dë të mad he për the me lu e sin, nga i ci li pri tet të sigurojë shumicën e do na ci o ne ve. Megjithatë, 
si pas përvojave të de ri tas hme të ko mi si o ne ve për të vërtetën, vetëm ko mi si o net ët ci lat kanë qenë mi re të fi  nan cu a ra dhe të 
mbaj tu ra, kanë ar ri tur të realizojnë qëlli met e tyre dhe përmbushin detyrat e tyre. Ko mi si o ni për të vërtetën dhe paj tim në 
Afrikën e Ju gut, me 17 komesarë dhe rreth 300 punonjës, për dy vi te e gjysmë të punës ak ti ve, gjatë së cilës kohë ka marrë 
de kla ra ta prej rreth 22,000 vik ti ma ve dhe i ka mbledhë rreth 7000 apli ka ci o ne të kryesve lid hur me kri met e kryera, i ka 
shpen zu ar gjith sej 35 mi lion dollarë, përderisa Ko mi si o ni në Guatemalë për sqa ri min hi sto rik të asaj ko he ka shpen zu ar rreth 
10 mi lion dollarë.156 Ko mi si o net e mëvonshme, si ai në Ke ni apo Kanadë kanë bux het më të madh – Qe ve ria e Kanadës ka 
pla ni fi  ku ar që për pesë vi te të shpenzojë 57 milionë dollarë, përderisa për shpen zi met e ko mi si o nit të Kenisë janë paraparë 
rreth 30 milionë dollarë për periudhën prej dy vi te e më shumë.157

 
Pa ra gra fi  2
Kon tri bu tet nga pa ra gra fi  2, të këtij ne ni si gu ro hen nga bux he ti i palëve kon trak tu e se. Ato mje te si gu ro hen me procedurë 
të rre gullt bux he to re të të gjit ha shte te ve anëtare të Ko mi si o nit, dhe vi hen ne dis po zi cion të Ko mi si o nit si pas dinamikës 
të cilën Ko mi si o ni e pa ras heh me palët kon trak tu e se, dhe në pro po zim të Se kre ta ri a tit Ek ze ku tiv, në paj tim me shpen zi-
met dhe kohën e paraparë, pla ni fi  kon bux he tin e Ko mi si o nit, e në bazë të tij ed he dinamikën e pa ge sa ve të kon tri bu te ve 
të palëve kon trak tu e se.

154  Liberia, 47. 
155 P ris cilla B.Hay ne r, Unspeakable Truths: Transitional Justice and the Challenge of Truth Commission (2. botimi, 2010.), str.217.
156 Njejtë.
157 N je jtë.fq.2 6 9. 
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Paragrafët 3 dhe 4
Kon tri bu tet e palëve kon trak tu e se do të vërtetohen në bazë të marrëveshjes mes palëve  kon trak tu e se për mënyrën e 
shpërndarjes se mje te ve.  

Për qin dja e vle ra ve të kon tri bu te ve të palëve kon trak tu e se janë fi k se dhe apli ko hen, si në vlerën e përgjithshme të ne voj-
shme të funk si o ni mit të Ko mi si o nit, gjatë kohës së zgja tjes së tij, po as htu ed he në bazë vje to re të kon tri bu te ve të palëve 
kon trak tu e se.

Pa ra gra fi  5
Du ke e di tur rëndësinë e Ko mi si o nit në kup ti min e gjerë dhe ndi ki min e saj në pro ce sin e vërtetimit të fak te ve, pri tet 
të ketë in te re sim të madh të or ga ni za ta ve ndërkombëtare, si dhe të per so na ve ven dor ju ri dik, që të mar rin pjesë në fi-
nan ci min e një or ga ni të tillë të rëndësishëm, dhe të ja pin kon tri bu tin e tyre di rekt në kri ji min e sërishëm të be si mit në 
ter ri to rin e ish RSFJ-së.  

Praktikë e njëjtë e ma rr jes së do na ci o ne ve nga ana e or ga ni za ta ve ndërkombëtare apo shte te ve tje ra, është pra nu ar nga ana e 
shumë ko mi si o ne ve për të vërtetën të the me lu a ra që nga fi l li mi i vi te ve 1990. Fon di Ame ri kan i For dit ka ndarë do na ci o nin 
prej 93,300 dollarë për ko mi si o nin në Ugandë, 1987, me qëllim të përfundimit të punës së saj.158 Nga ko mi si o ni Ju go-afri kan, 
e ci la 15% të mje te ve i ka si gu ru ar nga do na ci o net e hu a ja, ndërsa 85% ia ka ndarë Qe ve ria e Afrikës Ju go re, këtë praktikë e 
kanë pra nu ar ga ti të gjit ha ko mi si o net. 

Qe ve ria e Guatemalës ka ndarë rreth një mi lion dollarë nga bux he ti i përgjithshëm të ko mi si o nit, i ci li ka qenë rreth 10 mi lion 
dollarë, përderisa pje sa tjetër është marrë nga 13 shte te të ndryshme dhe dy fon da ci o ne ve – qe ve ria e Norvegjisë dhe e Zvicrës 
kanë do nu ar nga 1,2 mi lion dollarë, Su e dia dhe SHBA-të nga 2 mi lion dollarë, Ja po nia ka do nu ar 750,000 dollarë, Gjer ma-
nia dhe Da ni mar ka nga 500,000 dollarë, ndërsa Austria, Bel gji ka, Ka na da, Ita lia, Ho lan da dhe Zvic ra kanë ndarë nga 250,000 
dollarë apo më pak. Përpos kësaj, për këtë ko mi sion, Fon da ci o ni i For dit për shoq ëri të ha pur nga Nju Jor ku, ka ndarë do na cion 
apo mbështetej në logjistikë.159 Qe ve ria e Liberisë ka fi  nan cu ar rreth 60% të shpen zi me ve të punës të bux he tit të përgjithshëm 
për ko mi si o nin, prej më shuëm se shtatë mi lion dollarë, me ç’rast ka ndarë rreth 1% nga bux he ti i saj i përgjithshëm për punën 
e Ko mi si o nit për të vërtetën dhe paj ti min.160

Pa ra gra fi  6
Do na ci o net, si bu rim shtesë në fi  nan ci min e Ko mi si o nit, si pas de fi  ni mit të saj pa ra qet kon tri bu tet vul lne ta re të or ga ni za ta ve 
ndërkombëtare dhe per so na ve ven dor ju ri dik, të cilët e kanë në in te res që të jenë pjesë e pro ce sit të vërtetimit të fak te ve, i 
ci li do të du hej ët rezultojë me me pra ni min e padrejtësisë të shkak tu ar vik ti ma ve, dhe dhënien e kon tri bu tit në re a li zi min e 
të drej ta ve të vik ti ma ve, pra ni min e fak te ve për kri met e kryera të luftës dhe shke lje ve të rënda të të drej ta ve të nje ri ut, zbar-
dhjen e fa tit të të zhdu kur ve dhe pa ran da li min e përsëritjes së kri me ve në ter ri to rin e ish RSFJ-së. 

Këto mje te mund të si gu ro hen përmes marrëveshjes di rek te me palët e in te re su a ra, apo përmes kon fe ren ca ve të donatorëve, 
të ci lat do të or ga ni zo hes hin me qëllim të njof ti mit të donatorëve për ro lin, detyrat, qëlli met dhe ak ti vi te tet e Ko mi si o nit. 

Mje tet e si gu ru a ra në këtë mënyrë mund të shfrytëzohen për mbu li min e shpen zi me ve shtesë të Ko mi si o nit, për shpen zi met e 
pa pla ni fi  ku a ra të ci lat mund të pa ra qi ten gjatë punës së Ko mi si o nit, si dhe qëlli met e cak tu a ra për të ci lat mer ret vesh di rekt 
me do na to rin. Në paj tim me pi kat e lartpërmendura, do na ci o net pa ra qe sin „mje tet me të ci lat me nax ho het di rekt“ dhe për 
shpen zi min e tyre Ko mi si o ni është përgjegjës i drejtpërdrejt te donatorët. 

Pa ra gra fi  7
Pa ra gra fi  7, i këtij ne ni, de fi  non ku fi  zi min për palët , që kon tri bu tet në të mi ra ma te ri a le, nuk mund të vlerësohen si pjesë e 
kon tri bu tit, të ci lin janë të obli gu a ra ta sigurojnë  për funk si o ni min e rre gullt të Ko mi si o nit. Në këtë rast, mund të pa ran da-
lo het, që nëse ndonjëra palë kon trak tu e se si gu ron hapësirën pu nu e se për zyrën e Ko mi si o nit, gjatë kohës së punës së saj apo 
dhu ron auto mje tin zyrtarë për ne vo jat e Ko mi si o nit, të kërkojë që vle ra e cak tu ar, si pas ne nit 42, pa ra gra fi  2, të zvogëlohet 
pa ra le lisht me vlerën e kon tri bu tit të dhënë në të mi ra ma te ri a le. 

158 Nj ejtë .fq.273. 
159 Njejtë.217.
160 Njejtë, fq.333. 
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Ne ni 43.
Ra por ti mi fi nanciarë

Sqa rim

Në paj tim me ne nin 39, Se kre ta ri a ti Ek ze ku tiv, detyra e të ci lit është të ofrojë ndihmën tek ni ke, ad mi ni stra ti ve dhe mbështetjen 
e operativës për Ko mi si o nin, dhe ko or di ni min e punës mes zyra ve të ndryshme, të the me lu a ra në palët kon trak tu e se, do të 
jetë di rekt kom pe tent, që pos tje rash, të sigurojë ra por ti min me kohë lid hur me shpen zi min e bux he tit dhe do na ci o ne ve, në 
paj tim me rre gul lo ret fi  nan ci a re. Se kre ta ri a ti ek ze ku tiv, apo de par ta men ti i fi  nan ca ve, përpos përgatitjeve të pla ne ve fi  nan ci-
a re në paj tim me rre gul lo ret e pla ni fi  ku a ra dhe shpen zi met, do të përgatisë ra por tet e rre gull ta për rrjedhën dhe dinamikën 
e ar ri tjes së do na ci o ne ve dhe shpen zi min e tyre, në pe ri ud ha të cak tu a ra, në ba za tre mu jo re dhe vje to re, dhe ne paj tim me 
stan dar det fi  nan ci a re ndërkombëtare.  

Ra por tet e Se kre ta ri a tit ek ze ku tiv do të jenë në dis po zi cion për re vi dim nga revidorët, dhe re zul ta tet e revizorëve pas 
procedurës ade ku a te së bas hku me ko men te, Ko mi si o ni do t’ia ofrojë në dis po zi cion opi ni o nit pu blik.  

Në këtë mënyrë si gu ro het ni ve li më i lartë i kontrollës së mje te ve, si të të hyra ve, as htu ed he i shpen zi me ve, dhe si gu ron qa sje 
tran spa ren te ne punën e Ko mi si o nit, që do tu mundësojë palëve kon trak tu e se dhe donatorëve të sho hin se në çfarë mënyre 
dhe si janë shpen zu ar mje tet të ci lat ata i kanë si gu ru ar. Gjit has htu, në këtë mënyrë, ed he ata të cilët fi nancojnë në mënyrë 
in di rek te, do të kenë mundësinë të kenë qa sje në shi ki min e punës së Ko mi si o nit. 
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PJE SA XI – RA POR TI PËRFUNDIMTAR I KO MI SI O NIT

Ne ni 44.
Har ti mi dhe pu bli ki mi i Ra por tit përfundimtarë

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Se ci li Ko mi sion për të vërtetën është i obli gu ar që vërtetimin e fak te ve, për shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut,  të hartojë ra por tin, 
dhe atë ra port ta bëjë pu blik me qa sje për pu bli kun.161 

Pa ra gra fi  2.

Ce re mo nia e dorëzimit të Ra por tit përfundimtarë she fi t të shte tit është një prej ngjar je ve më të rëndësishme në punën e Ko-
mi si o nit. Pra ni mi i Ra por tit është një formë e rëndësishme e pra ni mit zyrtarë të vu aj tje ve nëpër të ci lat kanë ka lu ar vik ti mat, 
dhe pa ra qet nxi tje për qe ve ritë dhe shoq ëritë që të implementojnë re ko man di met. Në Çile, kryeta ri Aj lvin gjatë tran sme ti mit 
te le vi ziv të ce re mo ni a lit të dorëzimit të ra por tit, i ka lu tur vik ti mat për fa lje, dhe ka thek su ar nevojën për paj tim, ndërsa nga 
for cat e ar ma to su ra ka kërkuar që të pranojnë dhim bjen të cilën e kanë shkak tu ar.162

Pa ra gra fi  3.

Ra por tet përfundimtare të Ko mi si o ne ve për të vërtetën za ko nisht janë do ku men ta ci o ne vo lu mi no ze, shpesh ed he me mijëra 
fa qe. Rezyme ja e Ra por tit  që është paraparë për pu bli kim është në shërbim të asaj, pa ra së gjit hash, që të sigurojë qa sjen në 
gje tjet të ci lat Ko mi si o ni i ka pasqyru ar në Ra port. Di sa prej Ko mi si o ne ve për të vërtetën janë përcaktuar për har ti min dhe 
pu bli ki min e ra por tit shumëtonësh.163 Në di sa ra ste, rezyme ja e ra por tit është bërë bu rim i le xu eshëm dhe i ha pur për qa-
sje për të gjithë – si shem bull mund të përmendet rezyme ja e Ra por tit të Ko mi si o nit të Argjentinës për të hum bu rit “Nun ca 
mas”, i ci li është bërë best sel ler kombëtar.164 Ndërsa, di sa prej ko mi si o ne ve tje ra kanë pu bli ku ar pjesë të ra por tit në formë të 
përmbledhjes në ga ze tat me ti raz hin më të madh si ja vo re, po as htu ed he ato di to re.165

Për shkak të man da tit të gjerë të KO MRA-së, si dhe për shkak të natyrës dhe shpërndarjes gje o gra fi  ke të kon fl ik te ve në ter-
ri to rin e ish RSFJ-së, çka kërkon har ti min e ra por tit shumëtonësh, është e ne voj shme që të gjen det një zgjid hje në mënyrë që 
fak tet dhe përfundimet, de ri te ci lat vi je Ko mi si o ni, të jenë të pre zan tu a ra për pu bli kun csa më të gjerë duke përfshirë edhe 
formën e audio shënimeve. Për këtë shkak, ne ni 44, pa ra gra fi  3, i Sta tu tit pa ras heh obli gi met e Ko mi si o nit që me dorëzimin e 
Ra por tit përfundimtar, njëkohësisht, të bëjë të ha pur për qa sje ed he rezymenë e Ra por tit përfundimtar. 

Ne ni 45.
Përmbajtja e Ra por tit përfundimtarë

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Ra por tet e Ko mi si o ne ve të de ri ta nis hme përmbajnë përmbledhjen e të gjit ha fak te ve re le van te, për të ci lat Ko mi si o ni ka pa sur 
man dat që ti hu lum toj dhe vërtetojë. Fak tet janë pa ra qitë në formë na ra ti ve, por përmes tre gu e sve të statistikës, aty ky është 
e mundshme, dhe në bazë të të dhënave të mbled hu ra. Megjithatë, ko mi si o net në ra por tet e tyre, za ko nisht pa ra qe sin ed he 

161   Njejtë, fq.218. 
162  Prisila B .  He i ner (Priscilla B. Hayner),  “T ë vërte tat e  pa  thëna” (Sam izd at  B92,2003) faqe 60.
163  Komisioni për të   vë rt etën dhe pajt imi n, Peru , Raporti  ë sh t ë publikuar në 9. vëllime,  sh iko http:usip. org/reso urc es/truth-co mmi ss ion-peru-01; 

Komisioni  pë r të  vërtetën dhe pajt im in , Afr. e Jugu t ,  Raport i është  publiku ar  në  7. vëllime,  në drponim në  ht tp :usip .org/reso ur ces/t ruth-
commission-south af rica, kons ul tuar me 2. shtator 2010.

164 Marijan a  Toma dhe Jelena Simic, “Vërtetimi dhë zbardhja e fakteve për të kaluarën” (2008), në disponim në                             http://ëëë.korekom.org/public/
fck_fi les/Iskustvo%20drugih-Marijana%20Toma%20i%20Jelena%20Simic-16_12_2008_.pdf, k on s ultuat me 2. sht ato r  2010.

165 Offi  ce  of  t he UN High Commissioner for Human rights, Rule of Laë Tools for Post-Confl ict  Societes, Truth   Commissions (2006), në 
disponim në                    http://ëëë.ohchr.org/Documents/Publications/Ruleof laëTruthCommismionsen.pdf , është kons ult uar  m e  2. shtator 20 10.
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re ko man di met e tyre për the me lu e sit në lid hje me ma sat të ci lat du het të ndërmerren me qëllim të zgjed hjes kom ple te të 
pro ble mit, të ci lat janë re zul tat i kri me ve të kryera në të kaluarën.166 Ra por ti i KO MRA-së, do të, me ele men tet e pa ra qi tu ra të 
ci lat përmbajnë ga ti të gjit ha ra por tet përfundimtare, përmbajnë ed he li stat e hum bje ve në njerëz, ven det e bur gi me ve, per so-
na ve të bur go sur në mënyrë jo li gjo re, dhe per so nat që kanë përjetuar tor tu ra. Këto llo je të dhënave i kanë përmbajt ra por tet 
e di sa ko mi si o ne ve për të vërtetën, ato të ci lat kanë qenë në mundësi ti sigurojnë in for ma ta të mjaf tu es hme.  

Në ra por tin përfundimtar do të gjin den ed he pa ra qi tja e rret ha na ve po li ti ke dhe shoq ëro re, ët ci lat [du ke fi l lu ar nga vi ti 1980] 
kanë kon tri bu ar bindshëm në shpërthimin e luftërave apo të kon fl ik te ve të ar ma to su ra, si dhe kryer jen e kri me ve të luftës dhe 
shke lje ve tje ra të të drej ta ve të nje ri ut. 

Pa ra gra fi  2,  pi ka b.

Ky nen pa ras heh pro po zi min për har ti min e mo de lit të re pa ra ci o ne ve ma te ri a le dhe sim bo li ke, në formë të kom pen si-
mit ma te rial, shënimit të ven dit të vu aj tje ve, ven do sjen e përmendoreve dhe ndërtimin e mu ze ve. Re ko man di met do të 
përfshinin ed he pro po zi min për reformën e in sti tu ci o ne ve dhe me ka ni zma ve me të cilët do të si gu ro hej in te gri mi i fak-
te ve të vërtetuara në si ste met ar si mo re – edu ka ti ve të palëve kon trak tu e se në formë të ndryshi mit të përmbajtjeve në li-
brat shkol lo re të historisë dhe kri ji mit të shënimeve të përbashkëta hi sto ri ke mbi kri met nga vi tet 1990, në përputhje me 
pa ri met the me lo re dhe udhërrëfyesit për të drejtën në ape lim dhe re pa ra cion për vik ti mat e shke lje ve të rënda të të drej-
ta ve ndërkombëtare njerëzore dhe shke lje ve se ri o ze të të drej ta ve hu ma ni ta re dërkombëtare, të mi ra tu ar me Rezolutën e 
Asamblesë së përgjithshme të Kom be ve të Bas hku a ra, në vi tin 2005.167

Pa ra gra fi  2, pi ka c.

Zgjid hja e ngjas hme me pro po zi min e Gru pit pu nu es për har ti min e Sta tu tit is hte e paraparë, për shem bull, si pas rre gul lo res 
në bazë së cilës është bërë the me li mi i Ko mi si o nit për të vërtetën dhe paj ti min në Pe ru, në bazë të përvojës së ko mi si o ne ve 
të përparshme, të ci lat nuk dis po no nin me ka ni zma që do të për faq ëso nin ga ran ci o nin lid hur me atë se shte ti do të zbatojë 
re ko man di met lid hur me kor ri gji min e padrejtësive nga e ka lu a ra.168

Ne ni 46.
Gje tjet mbi kri met e luftës dhe shke ljet e rënda të të drej ta ve të nje ri ut

Sqa rim

Pa ra gra fi  1.

Ko mi si o net për të vërtetën pa ra qe sin formën e ko mi si o ne ve he tu e se (Com mis si ons of Iin qu iry). Është e za kon shme që ko mi-
si o net he tu e se të nxjer rin përfundime lid hur me atë se per so ni i cak tu ar me ve pri met e ti ja ose me mo sve pri met ka ve pru ar 
në kundërshtim me stan dar det për re spek ti min e të drej ta ve të nje ri ut. Një prak tik e tillë është në përputhje me in te re sin 
le gji tim të opi ni o nit që të jetë i njof tu ar me të gjit ha fak tet re le van te lid hur me çështjen se për çka the me lo het Ko mi si o ni. 
Iden ti te ti i per so na ve të cilët janë përgjegjës për shke lje, gjith se si, pa ra qet një fakt të tillë re le vant. 

Gjatë dhjetëvjetëshit të ka lu ar nu mri më i madh i ko mi si o ne ve për të vërtetën, në ra por tet e tyre fi  na le kanë thek su ar emrat e 
per so na le të cilët, si pas të dhënave të grum bul lu a ra, kanë qenë të kyçur (përfshirë) në shke ljen e të drej ta ve të nje ri ut. Shem-
bujt përfshijnë Ko mi si o net në Pe ru, Si e ra Le o ne, Ti mo ri Lin dor, Ganë, Pa ra gu aj, Li be ri dhe Eku a dor.169 Ko mi si o net he ti mo re 

166 ‘’Th e commi ss ion’s fi  nal repor t,  summarizing its fi  nd in g s and reco mmendations, w ill serve as  its most enduri ng legac y. ’ ’  Offi  ce of the  Hi gh  
Commissioner for Human R ig hts, Rule of Law Tools for Post-Confl ict Societies, Truth Commissions, str. 26, mund ta shikoni në                                                                                                        www.ohchr.
org/Documents/Publications/Ruleofl awTruthCommissionsen.pdf. 

167Basic Principl es  and Guidel ines on the Right a R emedy and  Repara tion  for Victims of Gross Violati on s of Interanati onal Human R ights Laë 
Righ ts  and  Ser iou s   Violati on s of  Interant ional Humanitarian Laë. Të  miratuara m e r ezolut ën  e  A samblesë së P ërg jithës hme  të  Kombeve të 
B ashkuara  ,   n r. 60/147, dt. 16. dhjeto r,  2005. 

168 Peru (200 1), nen.2.
169  Koms ion i në Ek uad or ,  p.sh,  në    R aporti n p ërfundimtarë , të publik uar në qers hor  të vit it 2010., i k a vendosur s ipas rendit alfa betik emrat e 

p ersonave  të cilët janë për gj e gjës p ër  shkeljen  e të  dr jatave  të  njeriut në periudhën 1984-2008, me p ër shkrim të shkurtër për ve primet e a ty re  
 personave , udhëzimi në pjesë të  c aktuara të  raporti t që përmbajnë për shk rimin  më në detaje m bi  shke lj et, dhe, atje ku ishte e mundur , edhe 
me fotografi në  e krye rë sit . Comision  de la  Verdad, Sin Verdad  No  H ay Justicia:   Inf or me de la Co mi si on de  la  Verdad   (201 0), vë lli mi 5. pjesa 
2.  (“Li stado  alfa bet ico de lo s  p resunt os  re sp o nsables  y s u grado  de part icipacion”)
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në shte tet an glo sak so ne, me një traditë shumëshekullore të sun di mit të së drejtës (li gjit), gjit has htu në ra por te hulumtojnë 
ed he ro lin e individëve.170

Mirëpo, Ko mi si o ni për të vërtetën nuk është Gjykatë, kështu që gje tja mbi ve pri min e ndonjë per so ni nuk ka për pasojë vu aj-
tjen e dënimit me burg ose ndonjë sank sion tjetër pe nal –ju ri dik (li gjor). Pran daj, Ko mi si o ni nuk vërteton përgjegjësinë pe na le 
të ndo kujt, me pa so ja të ci lat do të dil nin nga një ve prim  i tillë. Pran daj, ni ve li i fak te ve i ci li arsyeton të përmendurit e emrit të 
kryerësit në ra port, është më i ulët se sa ni ve li për nxje rr jen e aktgjyki mit për dënim në procedurë pe na le. Në praktikë, Ko mi si-
o ni për të vërtetën, dhe në literaturë për të drejtën tran si to re, mbi sun don qëndri mi që stan dar di i të as htu qu aj turës ba ra spes ha 
e pro ba bi li te tit (Ba lan ce of pro ba bi li ti es) i përgjigjet ka rak te rit të Ko mi si o nit për të vërtetën. Stan dar di i tillë nënkupton që 
ek zi sti mi i fak tit të cak tu ar është më i mundshëm se sa mo sek zi sti mi i të njëjtit.171

Përpos që të gje tu rat e Ko mi si o nit nuk kanë efekt të ven di mit të gjykatës, me te nuk pre ju di ko het ven di mi fi  nal i pro ce sit even-
tual gjyqësor (pe na le), pro ce sit në të ci lin përdoren stan dar det e lar ta ët dëshmisë (jashtë dyshi mit të arsyeshëm).  

Pa ra gra fi  2.

Ed he përkundër asaj që Ko mi si o ni nuk vërteton përgjegjësinë pe na le dhe nuk shqip ton sank si o ne pe na le, pu bli ki mi i emrit 
të kryerësit të mundshëm, mund të ketë pa so ja ne ga ti ve për atë per son. Pa so jat e til la kanë të bëjnë me gjyki min mo ral në 
bashkësinë në të cilën ku ai per son je ton, por ed he me mundësinë e hum bjes së punës ose eks po zi mit të ndje kjes pe na-
le.172 Pran daj, është me rëndësi që Ko mi si o ni kra has asaj që i ba zon të gje tu rat e ve ta në fak te (pro va) mjaft të fu qis hme, i 
mundëson kryerësit të su po zu ar që të de kla ro het për gje tjet të ci lat tregojnë për  përgjegjësinë e tij. Ma sat nga pa ra gra fi  
2  sigurojnë që për procedurë të drejt (njëri nga pa ri met e ve pri mit të Ko mi si o nit, ne ni 10 i Sta tu tit), të jetë e përmbushur. 
Ko mi si o ni vetë do të vlerësojë se në çfarë mënyre do të informojë per so nin mbi përmbajtjen e gje tjes së pro po zu ar dhe 
në çfarë mënyre do të ketë mundësi që per so ni të de kla ro het për gje tjen. Njëra prej mundësive është që per so ni të jep 
deklaratë go jo re pa ra Ko mi si o nit, du ke përfshirë ed he deklaratën në dëgjimin pu blik. Mirëpo, per so ni mund të dërgojë 
ed he deklaratën me shkrim.173 Në punën e Ko mi si o nit për të vërtetën dhe paj tim në Republikën e Afrikës së Ju gut, de kla-
ra tat me shkrim në një numër ras tesh kanë sjellë de ri te ajo që emri i per so nit nuk is hte i përfshirë në listën e kryerësve të 
mundshëm.174

Obli gi mi i Ko mi si o nit nga pa ra gra fi  2 nuk mund të jetë i plotësuar në ra port me kryerësit po ten cial, të cilët nuk janë të 
gjallë. Në ato ra ste Ko mi si o ni du het të jetë, posaçërisht, i kujdesshëm, me ra stin e vlerësimit se të dhënat e grum bul lu a ra a 
janë në atë masë të bindshëm që të tregojnë në përgjegjësinë e per so nit, dhe që do të arsyetojnë ven do sjen e një vlerësimi 
të tillë në ra port.

Pa ra gra fi  3.

Dis po zi ta mbi të drejtën dis kre te të Ko mi si o nit që në Ra por tin përfundimtarë të udhëzojë në aktgjyki min përkatës, i mundëson 
Ko mi si o nit që opi ni o nin ta njoftojë me atë se si është ku a li fi  ku ar shke lja e të drejtës nga ana e gjykatës, dhe për ci lin rast kon-
kret bëhet fj alë. Ko mi si o ni, du ke udhëzuar në aktgjyki min e dhënë dhe ku a li fi  ki min ju ri dik që përmban i njëjti, i mundëson 
opi ni o nit që të arrijë de ri tek njo hu rit më të plo ta mbi ngjar jen të cilën e ka hu lum tu ar. 

Ko mi si o ni është i obli gu ar që në ra por tin përfundimtarë të udhëzojë në ven di met e e mar ra. Përpos kësaj, vetëm në ra ste eks-
tre me, mund të pa ra men do het që Ko mi si o ni mund të konstatojë se të gje tu rat nga gjyki mi nuk janë me bazë: nëse Ko mi si o ni 
i vërteton këto fak te të re ja, të ci lat në mënyrë evi den te mund të jenë vendimmarrëse për gjyki min, pjesërisht apo tërësisht, 
që janë marrë ga bi misht.  
 

170 Një  pre j sh embujve të  tillë t ë fundit është  ed he raporti i ashtuquajtur K om isionit Sa vil le ,  në Brit ani në  e Madhe,  n ga  q er shori i vit it  2010, lidhur 
m e ngjar jet e  dt . 30. ja na r  1 97 2, në Derry, qyte te në Irlandën Veriore. Raporti ,  në disa kapituj, hulum t on përgjegjësinë  e 4 .  ofi cerë ve  britanik, të 
cilët k a në udhëhequr me operacioni n në Derry,  kur ushtarët britanik ka në  hapu r zjarr në k atolikë t irlandez-pjes ëm arrës të demonstratave , dhe 
ka   vrarë 13 njerëz. Report of  Th e Bloody Sunday Inqui ry ,  vë llimi VII I,   krerët 169 -172.

171 Mark Freeman,  Tru th  Co mmission s and  Procedu ral Fai rn e ss  (Cambridge Un iv ersity Press, 2006) faq e 282., fusnota 53; Nacional Reconciliation 
Commission Report (Gana), kreu 2., (“Understanding and Giving Eff ect to the Mandate”), par.2.3.3.6.2.Për zbatimin e standardit    tp “balansimi 
i  probabilitetit”, shprehimisht janë thirrur  edhe raportet e komisioneve si në: A. E Jugur (vëllimi 1, kreu4.(“Th e Mandate”), par.155&157); 
Haitit, Kreu5. (Presentation general  des cas”); S. Leone, vëllimi2. kreu 2 (“Findings”), par.7, dhe Ganë, kreu 2 (“Understanding  and Giving 
Eff ect to the Mandate”), par.2.3.3.6.2.

172 Mark Freeman, vër.cit.faq.114.
173 Shiko ,  në këtë temë,  rekomadimet e komsionit australian për reformën e legjislativit , Final Report-making Inquiries: A  Neë Statutory Frameëork 

(ALRC Report 111), 4. shkurt 2010., faq.379, par.15.31, http://ëëë.alrc.gov.au/inquiries/current/royal-commissions/ALRC111/index.htm.
174 Prisila B. Heiner (Priscilla B. Hayner), “Të vërtetat e pa thëna” (Samizdat B92,2003) faqe 178-179.
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Ed he pse ka mundësi që Ko mi si o ni të arrijë de ri te fak tet, të ci lat tregojnë në atë se fak tet gjatë gjyki mit nuk kanë qenë të 
vërtetuara si du het, ajo mundësi nuk përjashtohet me detyri min nga Ko mi si o ni, që ed he pa ra fi l li mit të punës të pranojë – si 
jo të dyshim ta – të gjit ha fak tet e vërtetuara në procedurën gjyqëso re. Zgjid hja e pro po zu ar nga ne ni 46, pa ra gra fi  3, është në 
paj tim me logjikën, e ci la përcillet nga li gji për ve pra pe na le në palët kon trak tu e se, gjegjësisht dis po zi tat e atyre li gje ve për 
të as htu qu aj tu rat përsëritje të gjyki me ve. Më këto dis po zi ta le jo het përsëritja ma dje ed he e procedurës pe na le, i ci li është 
i mbyllur plot fu qishëm; përsëritja është gjyki mit është e le ju ar nëse janë gje tur fak te të re ja dhe dëshmitë, të ci lat mund të 
sjel lin de ri te një ven dim ndryshe, nga ai i marrë më herët.175 Ti nda lo het KO MRA-së që në zbar dhjen e fak te ve të re ja, të 
tregojë në vlerësimin e ga bu ar të situatës në gjykim, do të is hte ngjashëm me nda li min e procedurës pe na le të përsëritur, që 
do të is hte ven dim i ga bu ar. 

Nuk ek zi ston mundësia e vërtetë, që Ko mi si o ni vetë të sjellë kon klu di met me të cilën do të zhvlerësoheshin ven di met, të ci lat 
ba zo hen fu qishëm në fak te (të til la janë shu mi ca), dhe me të ed he pra ni min e kri mit dhe vu aj tje ve të pa ra qi tu ra në gjyki me. 
Së pa ri, kri te ret dhe pro ce du rat ri go ro ze për zgjed hjen e ko mi si o ne rit – pro ce du ra të ci lat përfshijnë ro lin e rëndësishëm të 
sho qa ta ve të vik ti ma ve dhe or ga ni za ta ve jo qe ve ri ta re – ga ran ton qëndri min per so nal kre di bil të Ko mi si o nit. Pra, vetëm nëse 
Ko mi si o ni vërteton fak tet e re ja, për të ci lat është evi den te që fak tet ven dim ta re të aktgjyki mit pjesërisht, apo tërësisht janë 
iden ti fi  ku ar ga bi misht, do të mund të pri tet që Ko mi si o ni të pa ra qesë gje tje tjetër nga gjyka ta.  

Pa ra gra fi  3, i përjashton ven di met të ci lat janë marrë në mungesë të të aku zu a rit, nga rad ha e gjyki me ve në të ci lat mund të 
udhëzojë Ko mi si o ni, pa si që ato gjyki me janë kon te stu e se nga aspek ti i stan dar de ve për gjykim të drejtë. 

Ne ni 47.
Obli gi mi i Par la men tit dhe qe ve risë që të shqyrtojnë Ra por tin përfundimtarë

Sqa rim

Ne ni 47 si gu ron që pas pu bli ki mit të Ra por tit përfundimtarë, pus hte ti ek ze ku tiv dhe legjislativë në çdo palë kon trak tu e se të 
shqyrtojnë me kuj des të veçantë gje tjet dhe re ko man di met e Ko mi si o nit. Ne ni është har tu ar në bazë të pro jek tli gjit për të 
vërtetën, të drejtën dhe paj ti min, të cilën e kanë përgatitur ekspertët e Qen drës n ndërkombëtare për të drejtën tran si to re në 
vi tin 2008, me or ga ni za tat e shoq ërisë ci vi le në Ke ni.176 Ed he pse më pak e de ta ju ar, zgjid hja me të cilën pa ras hi ko het obli gi mi 
i pus hte tit ek ze ku tu es dhe par la men tar që të shqyrtojnë ra por tin e Ko mi si o nit për të vërtetën, nuk janë të pa za kon shme në 
prak ti ken kra ha su e se. Li gji për the me li min e Ko mi si o nit në Afrikën e Ju gut ka paraparë, në atë m mënyrë, ed he obli gi min e 
kryeta rit të shte tit,  që në afat prej 2 mu ajsh pa si që Ko mi si o ni të ia dorëzoj /Ra por tin, të dorëzoj Ra por tin e Ko mi si o nit në 
par la ment.177 Li gji në Ke ni ka obli gu ar mi ni strat kom pe tent që të dorëzojnë Ra por tin për shqyrtim në par la ment në afat prej 
21 ditsh nga di ta e pu bli ki mit.178 

Du ke marrë pa rasysh se se si o ni i par la men tit (nga pa ra gra fi  1) në të ci lin di sku to het për Ra por tin, thir ret në afat më të 
shkurtër se tre mu aj pas dërgimit të Ra por tit, do të thotë në periudhën në të cilën Ko mi si o ni ako ma ek zi ston (shih ne nin 50), 
është e rëndësishme që në se an cat e par la men tit të mar rin pjesë ed he për faq ësu e sit e Ko mi si o nit. 

175 Ligji për vepër penale , Sl. List SRJ, nr.70/01, dhe 68/02, Sl. G7l7asnik777 Rep. Srbije, nr.58/04. posl. ndryshimet 72/09, nen.415-418, Ligji për 
vepër penale, Sl. List C.G, nr ver. Cit.nr.57/2009 dhe 479/2010, nen. 423-426; Ligji për vepër penale, Gaz. Zyrtare 44/2008, neni. 442; i, Ligji 
për vepër penale, Sl. list SRJ, nr. 70/01 i 68/02 i Sl. glasnik Rep. Serbsje, br. 58/04, ndryshimet e fundit 72/09, neni. 407.

176  Truth , Ju sti ce and Re con ci li a tion  Bill, 2008- Ci vil So ci ety Draft (Li gji për zë vërtetën dhe paj ti min-pro jekt i soq ërisë ci vi le), nëntor 2008,  
nen51 (Re spon si bi li ti es of  the Go vern ment of Kenya, the Na ti o nal  As sembly and the KNCHR”).

177 Afri ka e Ju gut, nen.44.
178 Ke nia, nen.42, par.3.
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PJE SA XII – TË NDRYSHME

Ne ni 48.
Ve prat pe na le dhe sank si o net

Sqa rim

Li gjet me të ci lat the me lo hen ko mi si o net për të vërtetën, si dhe li gjet me të ci lat rre gul lo het pu na e ko mi si o ne ve he tu e se, 
par la men ta re dhe jo-par la men ta re, ga ti pa përjashtim, të gjit ha përmbajnë ed he dis po zi tat për vepër pe na le, me të ci lat rre zi-
ko het pu na e ko mi si o nit, dhe për sank si o net për ato ve pra. Në Sqa ri min, lid hur me ne nin 16, të Sta tu tit, qartë janë pa ra qi tur 
dis po zi tat për ndëshkimet në praktikën kra ha su e se, ndërsa këtu kjo mund të pa ra qi tet si vi jon: 

Le gji sla ci o ni në shte tet siç janë Ka na da, Austria, Ze lan da e re, Bel gji ka, Gjer ma nia, Izra e li, etj, pa ras ho hin ndëshkimet • 
(sank si o net) për per so nat të cilët refuzojnë ti dhënë in for ma tat ko mi si o nit he tu es;179

Ak tet the me lu e se të shumë ko mi si o ne ve për të vërtetën, pa ras ho hin që re fu zi mi për të dëshmuar pa ra ko mi si o nit , • 
auto ma ti kisht pa son me ndëshkimin, me gjo bi tje në të hol la apo me bur gim, (Afri ka e Ju gut, Ga na), në di sa shte te 
dënimi me burg është de ri në dy vi te e gjysmë.;180 
Përvojat e til la kanë fi l lu ar të përcillen ne ven det post-ju go slla ve, të ci lat punën e ko mi si o ne ve he tu e se par la men ta re • 
e rregullojnë me ligj:

Li gji në Kro a ci për ko mi si o net he tu e se pa ras heh dënimin me të hol la dhe dënimin me burg, për per so nat të o 
cilët nuk i përgjigjen ftesës së Ko mi si o nit për dëshmi apo dhënie të in for ma ta ve të ci lat i dinë ata;181

Li gji në Kosovë për he ti met par la men ta re auto ri zon ko mi si o nin an ke tu es që të kërkojë iniciativën për o 
procedurë pe na le kundër per so na ve të cilët nuk dëshmojnë, në paj tim me obli gi min e tij, të pa ra qi tur në 
dis po zi tat e li gjit për vepër pe na le.182

Kësaj du het shtu ar se Li gjet re le van te pa ras ho hin ndëshkimet (sank si o net) ed he për ve prat tje ra pe na le, e jo vetëm për re fu zim 
të dëshmisë apo të dhënies së do ku men te ve. Në radhën e ve pra ve ndëshkuese bëjnë pjesë ed he: 

Dëshmia e rrej shme;- 183

Përdorimi i kërcënimit apo dhunës, si dhe dhënia e mi tos, me qëllim të bindë per so nin për dhënie të dëshmisë së - 
rrej shme, apo për mosdhënie të dëshmisë;184 
Shkatërrimi i do ku men te ve apo mje te ve, me qëllim të pen gi mit të Ko mi si o nit që të kryejë he ti min;;- 185  

179 Për shem bull,
Li gji në Zelandën e re, për Ko mi si o net Hu lum tu e se pa ras heh që per so ni i ci li nuk i përgjigjet ftesës së ko mi si o nit të dëshmojë pa ra ko mi si-• 
o nit he tu es apo t’ia dorëzojë do ku men ta ci o nin, mund të dënohet me mje te net ë hol la de ri në 1,000 dollarë, për veq kësaj mund të de no het 
vaz hdi misht ed he me de nim me burg nga shtatë ditë. 
Li gjet të ci lat janë në Ita li, pa ra for mi mit të çdo ko mi si o ni he ti mor të par la men ti ti Ita lian, za ko nisht pa ras ho hin që në dëshmitë pa ra ko-• 
mi si o nit të apli ko het ne ni 372, i Li gjit pe nal; si pas të ci lit nen, per so ni i ci li re fu zon t’i tregojë të dhënat për të ci lat ka njo hu ri, dënohet me 
de nim me bur gim prej dy de ri ne gjashtë vi te. ;
Në Belgjikë, Li gji për he ti met pra la men ta re par sheh de ni min me burg në kohëzgjatje prej 8 ditë de ri në 6 muajë, së bas hku me dënimin në • 
të mje te (në të hol la), për per so nin I ci li re fu zon të dëshmojë pa ra ko mi si o nit he ti mor; 
Li gji Izra e lit për ko mi si o net he tu e se pa ras heh dënimin me dënim me burg de ri në dy vi te, për per so nin i ci li në mënyrë të përsëritur re fu-• 
zon të dëshmojë pa ra ko mi si o nit apo t’ia ofrojë të njej tit do ku men ta ci o nin e këkruar në dis po zi cion.  

180 Afri ka e Ju gut ne ni. 39, Li be ria, pje sa 28, Ke nia, ne ni. 7, st. 4, Uj dhe sat So lo mo ne, ne ni. 9, st. 2, Si e ra Le o ne, ne ni. 9, st. 2; Iz rael, Li gji për ko mi si-
o net he tu e se, 5729-1968, ndryshi met nga vi ti 1972. ne ni. 24A.

181 Li gji për ko mi si o net he tu e se, Na rod ne no vi ne Rep Kroacisë, nr. 24/96, ne ni. 25.
182 Li gji nr. 03 L-176, për he ti met par la men ta re, 4. jun 2010., Sl. list Rep. Kosovës, nr. 74/2010., 20. gusht 2010., ne ni. 19, st. 10.
183 Gana, neni. 22, st. 1(e), Mauricius neni. 16(c); Ligji për hetimet parlamentare [Belgjika],  ka hyrë në fuqi 15. maj 1880., neni. 9.
184  Li gji për he ti met par la men ta re [Belgjikë],  ne ni. 9.
185 Ga na, ne ni. 22, st. 1(k), Afri ka e Ju gut ne ni. 39(h)
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Zbu li mi i të dhënave të ci lat ko mi si o ni i ka marrë me kusht kon fi  den ci a li te ti- 186 
pen gim i përgjithshëm në punën e ko mi si o nit, gjegjësisht bënë ndi kim të pa le ju ar në te;- 187

Pa ra gra fi  1.

Me dis po zi tat mbi ve prat pe na le dhe sank si o net  si gu ro het mbroj tja e Ko mi si o nit nga ob struk si o net nga ana e të punësuarve 
në struk tu rat e pus hte tit si dhe nga per so nat tjerë, por po as htu iu jep ed he efekt di sa dis po zi ta ve në Sta tut të ci lat pa ras ho hin 
nda le sa për ko mi si o nar dhe per so nel të Ko mi si o nit. Me ra ti fi  ki min e Sta tu tit, kon tra ta e tillë ndërkombëtare do të bëhet pjesë 
e si ste mit ju ri dik të palëve kon trak tu e se, dhe nuk ka pen ge sa që këto ve pra pe na le të zba to hen pa pa sur nevojë për plotësimin 
e li gje ve pe na le. 

Pi ka b. (nxi tja për dhënien e të dhënave të rrej shme ose mos dhënia e të dhënave), 

(Asgjësimi i fak te ve),  dhe d. (zbu li mi i të dhënave ko fi  den ci a le) janë njëlloj të zba tu es hme ndaj qyte ta rit të thjeshtë, a. 
dhe në ata të cilët punojnë në or ga net shtetërore. Qëlli mi pri mar i dispozitës nga pi ka d., është që të operacionalizojë 
ne nin 35 të Sta tu tit, me të ci lin anëtarët dhe anëtaret e Ko mi si o nit, si të gjithë të punësuarit, obli go hen që të ruajnë 
kon fi  den ci a li te tin e të gjit ha të dhënave për të ci lat do të kenë njo hu ri gjatë kohës së kryer jes së detyrës në Ko mi sion, 
dhe të ci lat nuk i shfrytëzojnë për qëlli me per so na le. 

Pa ra gra fi  2.

Pa ra gra fi  2 (sank si o net për re fu zi min e per so ni zyrtarë apo pri vat, për  dorëzimin e do ku men te ve të Kërkuara nga Ko mi si-
o ni, apo të bu ri me ve tje ra), ka për qëllim plotësimin e obli gi mit, si pas ne nit 18, pa ra gra fi  2, të Sta tu tit, (Or ga net shtetërore 
per so nat tjerë ju ri dik dhe qytetarët e palëve kon trak tu e se, janë të obli gu ar që në kërkesë të Ko mi si o nit të sjel lin në shqyrtim 
të gjit ha do ku men tet apo bu ri met e tje ra, të ci lat do të mund të jenë të rëndësisë së veçantë, për re a li zi min e qëlli mit të saj 
dhe detyra ve të saj”).

Pa ra gra fi  3.

Ky pa ra graf ka të bëjë me mospërgjigjen e per so na ve në thi rr je dhe re fu zi min e per so na ve për të dhënë deklaratë pa ra Ko mi si o-
nit. Ne ni 17, pa ra gra fi  6 (me të cilën udhëzon kjo dispozitë), pa ras heh, ndër të tje ra, nëse e sheh si ët ne voj shme, Ko mi si o ni mund 
ti pro po zo je gjykatës, që “në kërkesë të Ko mi si o nit, gjyka ta kom pe ten te, me procedurë ur gjen te, të ven dos për zba ti min e ma sa-
ve për si gu ri min e prezencës së dëshmitarëve, du ke përfshirë ed he cak ti min e dënimeve pro ce su a le për shkak të mospërgjigjes 
në ftesë të Ko mi si o nit, në përputhje me Li gjin mbi procedurën pe na le të shte tit në të ci lin per so ni e ka vendqëndri min, apo 
vend ba ni min”. Në Ser bi, Mal të Zi dhe në Kosovë, gjyka ta me procedurë pe na le mund të urdhërojë që çdo dëshmitarë i ci li nuk 
i përgjigjet ftesës, dhe që nuk e arsyeton mungesën e tij, të sil let me dhunë, dhe kra has kësaj mund të shqip toj ed he dënimin 
ne të hol la; në Bo snje dhe Her ce go vi ne, gjyka ta mund të shqip tojë njërën prej atyre dy ma sa ve, ndërsa në Kro a ci vetëm mund 
të urdhëroj që dëshmitari të sil let me dhunë. Nëse dëshmitari vi je, mirëpo pa si që iu është tër he qur vërejtja në pa so jat, nuk 
dëshiron që pa arsye li gjo re të dëshmojë, mund të dënohet me të hol la në të gjit ha shte tet, ndërsa në Kro a ci, Mal të Zi dhe në 
Kosovë mun det ed he të bur go set (më së gja ti një mu aj në Kro a ci dhe në Kosovë, gjegjësisht dy mu aj në Mal të Zi.188 

Ne ni 49.
Ro li i Ko mi si o nit në pro ce di min pe nal

Sqa rim

Pa ra sqa ri mit të ne nit 49, është e do bis hme të përkujtojmë dis po zi tat pa ra pra ke të Sta tu tit, me të ci lat përcaktohen pi kat 
kyçe mes Ko mi si o nit dhe ligjshmërisë, apo ato pi ka përputhëse nuk ekzistojnë, në fakt nuk ka, por një pjesë e ko mu ni te tit 

186 Ti mo ri Lin dor, ne ni. 39.1, Ga na 19, st. 8, Afri ka e Ju gut ne ni. 39(g).
187 Afri ka e Ju gut ne ni. 39, Li be ria, pje sa 28, Ke nia, ne ni. 7, st. 4, Uj dhe sat So lo mo ne, ne ni. 9, st. 2, Si e ra Le o ne, ne ni. 9, st. 2; Iz rael, Li gji për ko mi-

si o net he tu e se, 5729-1968, ndryshi met nga vi ti 1972. ne ni. 24A.
188 Shi qo dis po zi tat vi ju e se në li gjet për pro ce du rat pe na le. Za kon o krivc nom po stup ku, Sl. Gals nik BiH, nr.3/03,  pos. iz me ne 15/08, nen.81; 

Za kon o krivc nom po stup ku, Sl. Gals nik Cr ne Go re, nr.57/2009, dhe 49/20, nen119; Za kon o ka zne nom po stup ku, Na rod ne  No vi ne Rep. 
Hr vat ske, nr.152/08, nen.291; Li gji për procedurën pe na le , Ga ze ta Zyrta re-UN MIK, nr.2003/26 , ndryshi met dhe plotësimet Ga ze ta Zyrta-
re e Republikës së Kosovës, nr. 44/2008, nen.167, dhe Za kon o krivc nom po stup ku, Sl. List  SRJ, nr.70/01 dhe 68/02, dhe Sl. List Rep. Sr bi je, 
nr.58/04, pos. iz me ne 72/09, nen108.
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ju ri dik në ter ri to rin e palëve kon trak tu e se vlerëson se ka, pran daj Ko mi si o ni në bazë të kësaj me rr mbi ve te pus hte tin li gjor 
pre ro ga tiv:

Auto ri zi mi i KO MRA-së, si pas ne nit 11 të Sta tu tit, të kërkojë dhe ta këtë bashkëpunimin e plotë të shte te ve; kjo është - 
në paj tim me të njëjtat kom pe ten ca të zyra ve të om bud sper so nit dhe të ko mi si o ne ve he tu e se par la men ta re ne palët 
kon trak tu e se dhe shte tet tje ra në botë, si dhe auto ri zi met e një nu mri të madh të ko mi si o ne ve për të vërtetën në botë 
(shih Sqa ri min e ne nit 11.)

Auto ri zi mi i KO MRA-së që të „vërtetojë fak tet“, kjo është në paj tim me li gjet dhe prak ti kat e palëve kon trak tu e se, si dhe - 
me shte tet tje ra, që me or ga ne jo-gjyqëso re të je pet auto ri zi mi për vërtetimin e fak te ve (shih Sqa ri min e ne nit 13), 

Auto ri zi mi i KO MRA-së që të propozojë gjykatës kom pe ten te, që me procedurë të shpejtë, të vendosë për ma rr jen e - 
ma sa ve, me të ci lat si gu ron prezencën e per so nit, në paj tim me li gjin për vepër pe na le të shte tit përkatës (shih Sqa-
ri min e ne nit 17, pa ra gra fi  8); 

Vërtetimi; nga ana e Ko mi si o nit, që fak tet e mbled hu ra tregojnë në ek zi sti min e dyshi mit se ri oz, se per so ni i cak tu ar - 
ka kryer vepër të kri mit të luftës gjegjësisht shke lje të rëndë të drej ta ve të nje ri ut me shfrytëzimin  e këtij auto ri zi mi 
Ko mi si o ni nuk e shqip ton sank si o nin pe nal – li gjor apo qyte tar-li gjor, as nuk shkel su po zi min për pafajësinë e di kujt 
(shih Sqa ri min e ne nit 46.)

Gjyka ta; e jo ko mi si o ni; është ajo e ci la e shqip ton ndëshkimin (sank si o nin) për per so nat të cilët pengojnë punën - 
efi  ka se të Ko mi si o nit, du ke dhënë dëshmi të rrej shme, du ke detyru ar tjerët të ja pin dëshmi të rrej shme; apo të mos 
ja pin in for ma ta; du ke shkatërruar do ku men tet apo mje tet, du ke zbu lu ar in for ma tat se kre te; shqip ti mi i sank si o ne ve 
në këto ra ste za ko nisht është në ve pri min e ko mi si o ne ve he tu e se (du ke përfshi ed he në di sa palë kon trak tu e se), ed he 
ko mi si o ni për të vërtetën (shih Sqa ri min e ne nit 48,)

KO MRA nuk është trup gjyqësor (ne ni 46 pa ra gra fi  1) por ko mi si o ni ka auto ri zi me të cak tu a ra dhe të rëndësishme për si ste-
min pe na lo-ju ri dik të shte tit në të ci lin do të zba to het Sta tu ti. 

Ne ni 49 nuk ce non pavarësinë e gjyka ta ve, pa ri min të mbroj tur si me kus hte tu tat e palëve kon trak tu e se po as htu ed he me 
stan dar det ndërkombëtare. Me fj alë të tje ra, Ko mi si o ni ka auto ri zi me që të propozojë shqip ti min e dënimit më të lehtë, 
fa lje të pjesërishme, zbu tje të jashtëzakonshme të dënimit, por jo që ed he vet të me rr ven dim për ma sa të til la. Ven di min 
e me rr gjyka ta. 

Në të tri paragrafët nga ky nen, thek so het se lehtësimet mund të fi tojë per so ni i ci li “ko mu ni kon të dhënat e rëndësishme për 
zbu li min e lo ka li te tit me mbe tje mor to re të per so na ve të hum bur, ose për zbu li min e kryerësve dhe ve pra ve tje ra”. Me shpre-
hjen “kryerësve të tjerë të mundshëm” nuk men do het vetëm në per so nat tjerë përgjegjës për hum bje të dhun shme, por ed he 
në kryerës të çfarëdo kri mi të luftës ose të shke ljes së të drej ta ve të nje ri ut, nga man da ti i Ko mi si o nit. 

Kjo dispozitë në Sta tut përmban zgjid hjet të ci lat kanë ngjashmëri me zgjid hjet li gjo re dhe prak ti ken në di sa palë kon trak-
tu e se, mbi pri vi le gjet e per so na ve për të cilët ek zi ston dyshi mi i ba zu ar se kanë kryer ve pra pe na le, nëse bashkëpunojnë me 
or ga net e ndje kjes pe na le dhe gjyka tat në zbu li min e ve pra ve pe na le dhe kryesve të mundshëm. Në li gjet pe na le të palëve 
kon trak tu e se, është përcaktuar mundësia e lid hjes së marrëveshjes mbi fajësinë,  në të ci lin rast kryerësi sti mu lo het me 
shqip ti min e dënimit më të butë nëse pra non të bashkëpunojë me Prokurorinë.189 Gjit has htu, ne ni 49 përcjellë lo gji ken e 
nor ma ve na ci o na le për dëshmitarët dhe bashkëpunëtoret në atë mënyrë që ne ni 47 – për dal lim nga di sa le gji sla tu ra na ci-

189 Dis po zi tat për marrëveshjen mbi pra ni min e fa jit janë në përmbajtjet e : ZKP BiH, nen.231; ZKP  Fe da ra ta BeH, nen246; ZKP R. Srp ske, nen. 
246; ZKP Ma li i Zi, nen.300; ZKP Rep. Sr bi je, nen304; Li gji për or ga ni zi min eor ga ne ve shtetërore në ve pri min për kri met e luftës, Sl. List Rep. 
Serbisë, nr.67/03, pos. ndryshi met 104/09, nen.13 b.; ZKP Rep. Kroacisë , nen.361, Li gji për ndryshi min dhe plotësimin e LPP të Kosovës,  Gat. 
Zyrta re e Rep. Kosovës, nr.44/2008, nen.44.

 Me dis po zi ta e li gjit për procedurën pe na le në Mal të Zi dhe Ser bi, mundësia për të lid hur një marrëveshje për pra ni min e fa jit ek zi ston vetëm 
nëse per so ni është aku zu ar për vepër pe na le-ose për më shumë ve pra pe na le në si tu a tat – për të ci lat e paraparë dënimi me burg në kohëzgjatje  
de ri në dhjet vjet. Mirëpo, kur zhvil lo het pro ce du ra në bzë të Li gjit për or ga ni zi min dhe kom pe ten cat e or ga ne ve shtetërore në pro ce du rat për 
kri me luf te.
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o na le në re gjion – nuk pa ras heh mundësinë që per so ni ko o pe ra tiv i kri mit të luftës ose shke ljes së rëndë të të drej ta ve të 
nje ri ut të li ro het plotësisht nga përgjegjësia për kryer jen e kri mit të luftës apo të shke ljes të të drej ta ve të nje ri ut.

 Me pa ra gra fi n 1 është paraparë auto ri zi mi i Ko mi si o nit që të pro po zoj pri vi le gje të cak tu a ra në ra port me per so nat për të 
cilët Ko mi si o ni gjatë punës së vet ka vërtetuar se ekzistojnë dyshi mi se ri oz se është ka kryer krim të luftës ose shke ljes të 
rëndë të të drej ta ve të nje ri ut, dhe i ci li është i gatshëm që ti komunikojë Ko mi si o nit in for ma ta re le van te mbi mbe tjet mor-
to re të per so na ve të zhdu kur gjatë kon fl ik te ve të ar ma to su ra në hapësirat e ish RSFJ-së, ose të dhëna re le van te për zbu li min 
e kryerësve të tjerë dhe ve pra ve tje ra. Si pas kësaj dis po zi te, gjyka ta  e shte tit përkatës do të du hej të me rr në shqyrtim pro po-
zi min e ko mi si o nit si rrethanë lehtësuese, dhe se një pro po zim të tillë ta shqyrtojë bren da kor ni za ve të ven dim ma rr jes mbi 
llo jin dhe lartësinë e dënimit, du ke re spek tu ar bin djen e lirë të gjyqta rit. Vlerësimin përfundimtarë lid hur me kornizën e 
përcaktimit të dënimit e me rr gjyka ta. 

Dis po zi ta e pa ra gra fi t 2 si dhe e pa ra gra fi t 3, ka të bëjë me per so na të gjyku ar. Per so ni i gjyku ar, në përputhje me li gjet në 
shte tet në hapësirat e ish RSFJ-së, kon si de ro hen per so nat ndaj të cilëve është vërtetuar fajësia me aktgjykim të plot fu qishëm. 
Do të thotë, ata nuk janë per so nat nga pa ra gra fi  1 për të cilët ekzistojnë in di ka ci o ne se kanë kryer krim luf te ose shke lje të 
rëndë të të drej ta ve të nje ri ut. Fa lja është në kompetencë të kryeta rit/ kryesisë të ven dit përkatës. Fa lja, shpeshherë, zba to het 
si meritë dhe shpërblim për sjel lje kon kre te të të gjyku a rit, ofri mi i të dhënave mbi mbe tjet mor to re të per so na ve të hum bur 
ose të dhënave re le van te për zbu li min e kryerësve të tjerë pa ra qet formë të sjel ljes për të cilën është e arsyes hme që të je pet 
fa lje e pjesërishme. 

Pa ra gra fi  3 pa ras heh që Ko mi si o ni mund të pro po zoj mje te të veçanta ju ri di ke, zbu tje të jashtëzakonshme të dënimit. Zbu-
tja e jashtëzakonshme e dënimit është përcaktuar në ko dek set/li gjet mbi procedurën pe na le në Mal të Zi, Kro a ci, Kosovë 
dhe Ser bi, për ras tet kur, pas plot fu qishmërisë së aktgjyki mit lajmërohen rret ha na të ci lat nuk kanë qenë në kohën kur është 
shqip tu ar aktgjyki mi ose gjyka ta nuk ka pa sur njo hu ri se ato kanë ek zi stu ar, dhe të ci lat rret ha na në mënyrë të dukshme do të 
sil lnin de ri te shqip ti mi i dënimit më të butë. 190 Ven di min mbi zbu tjen e jashtëzakonshme e me rr gjyka ta e cak tu ar me ligj. 

For mu li mi “... nëse ajo nuk është në kundërshtim me dis po zi tat li gjo re të shte tit përkatës...” nga pa ra gra fi  2 dhe 3, është përdorur 
du ke pa sur pa rasysh që ky Sta tut do të jetë i zba tu ar në shte te të ndryshme so vra ne, ku di sa prej të ci la ve nuk njo hin in sti tu tet 
e thek su a ra në këtë nen të Sta tu tit, ose e kufi zojnë zba ti min e tyre. Për shem bull, në legjislaturën e BH nuk ek zi ston in sti tu ti 
i zbu tjes së jashtëzakonshme të dënimit, ndërsa si pas li gje ve të et ni te te ve mbi fa ljen në BH, fa lja nuk mund të je pet për ve pra 
pe na le gje no cid, kri me luf te dhe as për kri me kundër njerëzimit. 

Mund të shtro het pyetja se a do të is hte KO MRA pro po zu es li gjor për zba ti min e rret ha na ve lehtësuese (siç është në pa ra gra-
fi n 2 të këtij ne ni), fa lja e per so na ve të gjyku ar (siç është në pa ra gra fi n 2), ose të zbu tjes së jashtëzakonshme të dënimit (siç 
është në pa ra gra fi n 3), du ke ma rr pa rasysh që li gjet ek zi stu e se mbi procedurën pe na le dhe li gjet për fa ljet theksojnë su bjek te 
të tje ra si pro po zu es të auto ri zu ar. Gru pi pu nu es për har ti min e Sta tu tit,  kon si de ron që një gjë e tillë është e mundshme. Me 
fj alë të tje ra, sta tu ti du het ti nënshtrohet ra ti fi  ki mit në par la men tet e të gjit ha palëve kon trak tu e se. 

190 Li gji për vepër pe na le , Sl. List SRJ, nr.70/01, dhe 68/02, Sl. G7l7asnik777 Rep. Sr bi je, nr.58/04. posl. ndryshi met 72/09, nen.415-418, Li gji 
për vepër pe na le, Sl. List C.G, nr ver. Cit.nr.57/2009 dhe 479/2010, nen. 423-426; Li gji për vepër pe na le, Gaz. Zyrta re   UN MIK, nr. 2003/26, 
ndrysh. Dhe plotë. Gaz. Zyrta re e Rep. Të Kosovës, nr. 44/2008, nen.448-450, dhe Li gji për vepër pe na le, Nar. No vi ne Rep. Kroacisë, nr. 
152/08, 76/09, nen.431-434 
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PJE SA XI II – DIS PO ZI TAT PËRFUNDIMTARE

Ne ni 50.
Përfundimi i punës së Ko mi si o nit

Sqa rim

Pas pu bli ki mit të ra por tit përfundimtar, Ko mi si o ni që do të ndërmerr ve pri me të do mos dos hme që në afat prej tre mu ajsh, 
dhe de ri te ka li mi i man da tit, di stri buon dhe pre zan ton ra por tin përfundimtarë, të sistematizojë lëndën ar ki vo re në mënyrë që 
të jetë e ha pur për qa sje pas pus hi mit të punës së Ko mi si o nit.191 Me ra stin e si ste ma ti zi mit dhe ar ki vi mit të lëndëve Ko mi si o ni 
do të ketë kuj des ed he për mbroj tjen e të gjit ha in for ma ta ve kon fi  den ci a le. Në këtë periudhë Ko mi si o ni do të me rr ven dim mbi 
dis po ni min, ndar jen dhe bar tjen e pronës së lu ajtshme dhe të pa lu ajtshme, si dhe për të drej tat e mbe tu ra dhe obli gi me ve të 
Ko mi si o nit ndaj per so na ve të tretë. Gjit has htu Ko mi si o ni është i obli gu ar që të hartojë ra por tin e gjithëmbarshëm fi nanciarë, 
si dhe ra por tin për ak ti vi te tet e ve ta, që përfshinë periudhën përgatitore, kohëzgjatjen e man da tit që përfshinë ed he periudhën 
e shpërndarjes së Ko mi si o nit. Këto ra por te Ko mi si o ni ia dorëzon kryetarëve/kryesi ve të të gjit ha palëve kon trak tu e se. 

191 Si e ra Le o ne, nen. 19.1; Ujdh. E So lo mo nit, nen.19.1; Ke ni, nen.45.1; dhe Ti mo ri Lindorë , nen.43.1.


