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EDITORIAL
Prishtinë, mars 2018

Të Dashur Lexues,
eni në duar numrin e nëntë të revistës Balkan.Perspectives nga forumZFD që merret me
ballafaqimin me të kaluarën! Ky numër i dedikohet temës së gjykimeve dhe drejtësisë
ndërlidhur me historinë e kohëve të fundit në Ballkan.
Sigurisht, drejtësia është një temë jashtëzakonisht e ndjeshme dhe gjithëpërfshirëse, që ngre
pyetje pa fund. Si mund të arrihet drejtësia, jo vetëm në nivel personal, por për të gjithë shoqërinë
në përgjithësi, e madje për një rajon të tërë, si është Ballkani Perëndimor? Deri ku mund të sjellin
drejtësi gjykatat speciale? Si i kontribuon e gjitha kjo aftësisë së njerëzve për t’u ballafaquar me
të kaluarën?
Vështirësia për të gjetur përgjigjet e këtyre pyetjeve pasqyrohet në gjatësinë e artikujve që
kemi mbledhur për këtë numër të revistës Balkan.Perspectives. Kemi kënaqësinë t’ju paraqesim
një përzgjedhje të artikujve që përballen me kuptimin dhe rëndësinë e drejtësisë brenda procesit
të ballafaqimit me të kaluarën në Ballkan. Për shembull, autorët tanë shkruajnë jo vetëm për
mbylljen e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (TPNJ) në fund të vitit të kaluar,
për arritjet dhe mangësitë e tij, por sjellin edhe kritika të fuqishme për klimën e përgjithshme
shoqërore në të cilën u zhvilluan këto gjykime, si për shembull artikulli nga Serbia i shkruar nga
Snezhana Çongradin. Artikulli ynë kryesor nga Bosnja dhe Hercegovina parashtron argumentin
se trashëgimia e TPNJ-së është hetimi dhe vërtetimi i fakteve, duke hedhur kështu dritë mbi disa
krime që janë kryer gjatë luftërave jugosllave. Ky vërtetim i fakteve zyrtare, sado shpesh që të
mohohen, mund të shndërrohet në një prej pikave më të forta të Dhomave të Specializuara dhe
Zyrës së Prokurorit të Specializuar për Kosovën (DHSK / ZPS) që aktualisht janë temë mjaft
kontraverse), të cilat do të fillojnë me gjykimet e para në muajt e ardhshëm. Për këtë institucion
ligjor është me rëndësi jetike që të zbatojë mësimet e nxjerra gjatë gjykimeve të TPNJ-së. Po
ashtu, shoqëritë të cilat janë prekur nga ndjekjet penale duhet të marrin parasysh rëndësinë e
këtyre hetimeve për procesin e vazhdueshëm të ballafaqimit me të kaluarën dhe të pajtimit si
shoqëri. Drejtësia që sjellin gjykatat mund të mos jetë gjithëpërfshirëse. Mirëpo, e parë si një
nga pjesëzat e enigmës më të gjerë të ballafaqimit me pasojat e plagëve fizike dhe psikologjike,
rëndësia e mekanizmave si njohja dhe gjetja e fakteve mund të jetë e pazëvendësueshme për (ri)krijimin e ndjesisë së drejtësisë.
Për shkak të kompleksitetit dhe peshës së kësaj teme, disa nga opinionet e shprehura në artikujt
e këtij numri mund të perceptohen si të ashpër apo kontraversë.
Si gjithnjë, mirëpresim komentet dhe vërejtjet tuaja për këtë temë dhe shpresojmë që leximi
i këtij numri të revistës të jetë i dobishëm dhe informues për ju. Nëse dëshironi të abonoheni
në revistë apo të konaktoni me ne, ju lutemi të na shkruani në adresën balkan.perspectives@
forumzfd.de
Ekipi Redaktues

Sipas mendimit tuaj, a është arritur
drejtësia përmes gjykatave dhe
gjykimeve për krime lufte? Pse?
Bosnja dhe Hercevogina

Kosovë

Nuk mund të komentoj për punën e gjykatave, sepse nuk
jam jurist. Po ashtu, nuk i kam përcjellë të gjitha gjykimet.
Mirëpo ajo që mund të them si vëzhgues është se shumica e
gjykimeve i kanë poshtëruar viktimat nga e para, fatet e tyre
janë manipuluar. Drejtësia si vlerë universale që duhet të
arrihet, padyshim që nuk është arritur.
Mirela R. (34)

Mbetet pyetja: drejtësi për kë? Po, si person që i beson
sundimit të ligjit dhe sistemit gjyqësor të shoqërive
demokratike, mendoj se njëfarë drejtësie është arritur në disa
prej rasteve më të mëdha, si për shembull vrasjet në grup,
dhuna seksuale/përdhunimet apo gjenocidi kundër një
grupi etnik specifik. Kur është fjala për nivelin personal të
njerëzve, nuk mund të themi se është ndarë dhe aq drejtësi.

Tribunali i Hagës kryesisht ka patur sukses me gjetjen e
fakteve, edhe pse kjo gjë nuk ka qenë tërësisht e suksesshme
(mungesa e pjesëve të provave kryesisht për shkak të
mungesës së vullnetit të shteteve për t’i siguruar, presioni
politik në nivel lokal), mirëpo ky është veçse hapi i parë drejt
drejtësisë. Për fat të keq, disa aktgjykime kanë qenë shumë të
diskutueshëm, duke zhgënjyer shumë palë pjesëmarrëse në
luftë. Gjithashtu, të krijohet përshtypja se këto aktgjykime
(të bazuara në faktet në dispozicion) nuk ishin të drejta
dhe sigurisht që nuk i kanë kontribuar procesit të pajtimit.
Mirëpo, gjykatat kanë njëfarë merite, sepse edhe ne kishim
pritshmëri shumë të larta. Në të vërtetë, shumë kriminelë
lufte janë dënuar dhe falë gjykatave, sot është pothuajse e
pamundur të pretendosh se disa gjëra nuk kanë ndodhur.
Goran B. (45)

Gjykatat në nivel të vendit në shtetet e ish-Jugosllavisë
janë shumë të dobëta dhe të anshme për të arritur drejtësi,
gjykimet ndërkombëtare kanë ndihmuar me gjykime të
drejta që të arrihet objektivitet në drejtësinë që ndahet.
Mirëpo, nëse shkojmë përpara në botën ku jetojmë sot,
për disa njerëz, këto gjykime kanë zgjatur shumë. Edhe kur
drejtësia ndahet, ajo nuk ka efektin që çon drejt fuqizimit të
marrëdhënieve ndërmjet grupeve etnike të përfshira.

Besoj se drejtësia është term shumë relativ kur flasim për
ndjekjen penale të krimeve të luftës, duke patur parasysh
faktin se këto janë format më të rënda të shkeljes së të drejtës
humanitare ndërkombëtare dhe se secili prej nesh mund të
ketë pikëpamje të ndryshme nëse diçka është e drejtë apo jo.
Besoj se gjykatat vendore mund të kishin bërë më shumë sa i
përket ndjekjes penale dhe dënimit të kriminelëve të luftës.
Mendoj se nuk mund të themi që drejtësia është arritur në
tërësi, duke patur parasysh faktin se shumica e kriminelëve
të luftës u rikthyen në vendbanimet e tyre të paraluftës pasi
vuajtën vetëm 2/3 e dënimeve të tyre, për të mos përmendur
se shumë prej tyre u shfajësuan apo nuk u shpallën fajtorë
për asnjë nga pikat e aktakuzave. Edhe dënimet ishin
shumë të ulëta, rreth minimumit ligjor; rrallëherë iu afruam
maksimumit.
Vildana Xh.

Pra, është më shumë drejtësi në nivel politik, ndërmjet
kombeve, është drejtësi e juridiksionit dhe institucionale,
ndërsa pjesa më e rëndësishme, qytetari individual,
shpesh nuk preket nga kjo drejtësi. Megjithatë, gjykatat
dhe gjykimet mbeten perspektiva kryesore për të arritur
drejtësinë.
Ben S. (27)
Më duhet të them JO.
Nëse flasim për luftën e fundit që ndodhi në Kosovë,
përgjigja është JO e madhe. Është vërtet e pakëndëshme
të dëgjosh se po krijohet një “gjykatë” speciale për krimet
që shqiptarët kanë kryer në Kosovë gjatë luftës. Ndërkohë,
nuk po themelohet asnjë gjykatë për serbët, që në fakt ishin
pushtuesit, ndërse ne mbronim tokën tonë.
Nëse janë kryer krime, nuk ka rëndësi a ishin shqiptarë
apo serbë. Drejtësia duhet të ndahet, por kurrë vetëm e
njëanshme.
Valton R.

Serbia
Besoj se gjyqësori në Serbi dhe në të gjithë rajonin
nuk ka kontribuar për arritjen e drejtësisë gjatë gjithë
këtyre viteve pas përfundimit të luftërave ish-Jugosllavi.
Ai nuk ka kontribuar që ish-republikat jugosllave
të ballafaqohen me të kaluarën. Ajo që është më e
trishtueshmja në këtë situatë, viktimat e krimeve të
tmerrshme dhe gjenocidit janë lënë pa mbështetje apo
pa ndihmën e duhur.
Për shembull, krimet e luftës në Serbi po pengohen,
zgjasin shumë dhe kurrë nuk ka patur kaq pak aktakuza
etj. Viktimat jo-serbe poshtërohen, për shembull nuk
u lejohet të pinë ujë gjatë dëshmisë, që mund të zgjasë
me orë të tëra. Edhe kur gjykatat e dënojnë dikë, këto
dënime janë të mjerueshme, madje qesharake, ndaj
viktimat poshtërohen edhe më tej.
Thënë thjesht, secili mbron të vetin. Pra, gjykatat
e vendit mbrojnë të vetët. Kështu ndodh në Bosnje
dhe Hercegovinë, edhe në Kroaci. Më shumë ndodh
në Serbi. Për ironi, serbët kanë kryer numrin më të
madh të krimeve. Megjithatë, ndoshta mund të thuhet
se gjykatat në Bosnje dhe Hercegovinë e bëjnë punën
më mirë se sa gjykatat në Serbi apo Kroaci, por as
kjo nuk është e mjaftueshme që banorët e rajonit të
ballafaqohen me të kaluarën dhe me të gjitha tmerret që
kanë ndodhur gjatë luftërave të viteve ’90, në mënyrë
që të kenë një të ardhme më të mirë.
Historia po relativizohet, edhe në aktgjykime.
Prandaj mund të presim që një ditë, nuk do të ketë më
drejtësi, por situatë të tillë ku gjykatat e vendit "kanë
vërtetuar" se nuk ka patur asnjë krim.
Jelena D. (37)
Për fat të keq, drejtësia për krimet e luftës nuk
është arritur me gjykata ndërkombëtare e aq më pak
me gjykatat e vendit. Kjo gjë kërkon vullnet politik,
që dukshëm ka munguar në pjesë të ndryshme të
ish-Jugosllavisë, por edhe në mesin e bashkësisë
ndërkombëtare. Tribunali i Hagës është kontestuar dhe
është kritikuar nga palë të ndryshme dhe shumë prej
gjykimeve të tyre sigurisht që janë të kontestueshme,
mirëpo kam ndjenjën se pa Tribunalin, gjendja do
të ishte edhe më e keqe. Kush do të përgjigjej për
gjenocidin e bërë në Srebrenicë po të mos kishte qenë
Tribunali i Hagës? Shikojeni gjykimin që po zhvillohet
pranë Gjykatës për Krime Lufte në Serbi. As që ka
filluar. Sa i përket gjykatave të vendit, presioni politik
është edhe më i madh. Politikanët, publiku, “elita
intelektuale” refuzojnë të përballen me krimet që janë
kryer në emër të popullit dhe vendit të tyre.
Safeta B. (50)

Drejtësia për viktimat është arritur vetëm
pjesërisht përmes punës së Tribunalit të Hagës dhe
gjyqësorëve të vendeve të rajon, që janë ish-palë
ndërlufutese. Po të mos kishte qenë për Tribunalin,
as edhe një përqindje e të akuzuarve nga rangjet e
larta nuk do të kishin dhënë llogari për krimet
që kanë urdhëruar apo krimet për të cilat kanë
patur dijeni dhe nuk i kanë parandaluar. Problemi
qëndron në faktin se gjyqësorët në Serbi, Bosnje
dhe Hercegovinë dhe Kroaci kryesisht refuzojnë të
gjykojnë të akuzuarit e tyre, ata pengojnë hetimet ose
i simulojnë, si dhe mbledhin prova shkel e shko në
mënyrë që këta të akuzuar të shfajësohen dhe kështu,
të shmangin dëmin ndaj imazhit të idealizuar të rolit
të tyre në konfliktin e përgjakshëm të RSFJ-së. Është
konceptim i gabuar se edhe kryesit, edhe personat
që kanë dhënë urdhërat kanë përfunduar në gjykatë
vetëm sepse i përkasin një kombësie të caktuar apo
se kanë marrë pjesë në luftë si ushtarë apo policë.
Ata gjenden atje për shkak të faktit se kanë toleruar,
mbështetur apo urdhëruar vrasjet e civilëve të
paarmatosur, të grave dhe fëmijëve, gjë që është në
kundërshtim me kodin ushtarak dhe kodin njerëzor
të nderit.
Në përgjithësi, nuk jam optimist dhe të besoj se
pasi Tribunali të përfundojë punën, gjykatat e vendit
do të merren me krimet e luftës. Edhe sikur të ishte
kështu, me siguri kjo punë nuk do të jetë e dukshme
në median pro-qeveritare apo të kontrolluar nga
qeveria. Kjo është sidomos me rëndësi në mënyrë që
të kuptohet natyra e luftërave në ish-RSFJ. Mirëpo
në këtë situatë, familjet e viktimave do të vazhdojnë
të jenë të magjinalizuara dhe të përvëluara nga
dhimbja. Ata me të drejtë do të vazhdojnë të jenë
të tërbuar kundër autoriteteve në vendin e tyre që
nuk bënë asgjë për t’i kompensuar disi apo për të
pranuar se kanë marrë pjesë në krime masive. Kjo
është diçka që nuk duhet të mbetet pa marrë dënim,
sidomos për shkak të faktit se të ashtuquajturat elita
politike nuk kanë mësuar asgjë nga luftërat e viteve
‘90, ndaj ekziston rreziku që ato krime të përsëriten.
Për më tepër, kjo është dhe origjina e garës masive
një-vjeçare të armëve në rajon.
Aleksandar R. (47)
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aktet e vërtetuara nga gjykatat dhe ballafaqimi me të kaluarën

ktgjykimi i kohëve të fundit të Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (TPNJ – Tribunali i
Hagës) në rastin e Ratko Mlladiqit është treguesi më i mirë i mungesës së ndërlidhjes ndërmjet fakteve të
vërtetuara nga gjykatat për krimet e kryera dhe shkeljeve të tjera të rënda të të drejtave të njeriut gjatë luftërave
në ish-Jugosllavi dhe ballafaqimit me të kaluarën e pajtimit në të njëjtin rajon. Kanë kaluar dhjetëvjeçarë që
nga përfundimi i luftës, por ne ende pyesim veten se përse pas një sërë gjykimesh, në Tribunalin e Hagës dhe
nëpër gjykatat e vendit, publiku ende nuk është i informuar mjaftueshëm lidhur me gjetjet nga gjykatat apo me
faktet e vërtetuara nga gjykatat gjatë gjykimeve kundër kriminelëve të luftës? Apo, për ta shprehur më thjeshtë,
përse kriminelët e luftës janë të tillë për disa, ndërsa për të tjerë janë heronj? A janë gjithnjë heronj “njerëzit
tanë”? Ku ka përfunduar empatia?
Duke përcjellë qëndrimet e ndryshme dhe një sërë bisedash online1 nëpër rrjete sociale pas aktgjykimit
të lartpërmendur ndaj Mlladiqit, u tmerrova nga mbrojtja e zjarrtë që i bëhej kriminelit të dënuar dhe nga
shpërfillja e plotë e fakteve të vërtetuara nga Tribunali. Për fat të keq, komentet dhe veprimet në vijim2 nuk
janë i vetmi shembull i shpërfilljes së fakteve të vërtetuara nga gjykata për krimet që janë kryer. Kështu,
aktgjykimet e Tribunalit të Hagës nuk kanë arritur të sigurojnë rezultate kur është fjala për të inkurajuar
procesin e ballafaqimit me të kaluarën dhe faktet e vërtetuara nga gjykata nuk janë përdorur për t’i dhënë fund
kulturës mbizotëruese të mohimit.

mbulojnë krimet e luftës, duke patur kështu ndikim tek formësimi i opinionit publik. Me kalimin e kohës,
kjo çon drejt një situate ku gjykimet dhe faktet e vërtetuara nga gjykata nuk e kanë rëndësinë që duhet të kenë
në shoqëritë tona kur është fjala për nxitjen e proceseve të ballafaqimit me të kaluarën. Rezultat i kësaj është
mungesa e gjithanshme e përgjegjësisë, ruajtja e kulturës së mohimit dhe krijimi i miteve të nxitura nga elitat
politike.
Proceset e ndërtimit të paqes dhe pajtimit në rajon aktualisht janë nisur dhe mbahen gjallë nga aktivitetet
e Organizatave të Shoqërisë Civile që përpiqen të rikthejnë besimin ndërmjet grupeve të ndryshme me anë të
aktiviteteve të tyre dhe të inicojnë procesin e ballafaqimit me të kaluarën. OJQ-të vazhdojnë të këmbëngulin
tek kjo, pavarësisht pengesave dhe problemeve të ndryshme. Pra, faktet e vërtetuara nga gjykata janë me rëndësi
të jashtëzakonshme për aktivitetet dhe programet e tyre që kanë të bëjnë me pajtimin, sepse është më se e
dukshme që nuk ka ndonjë pranim zyrtar të fakteve të vërtetuara nga gjykata lidhur me krijimin e kornizës
ligjore, programeve edukative dhe krijimit të kulturës së kujtesës.

Kryetari i Tribunalit të Hagës Karmel (Carmel) Agius ka theksuar se ''Tribunali ka bërë gjithçka që ka patur
në dorë për të vërtetuar faktet për konfliktet e luftërave. Tani, gjetja e së vërtetës ju është ngarkuar juve që ta
përdorni për qëllime të pajtimit në rajon”3 dhe Refik Hoxhiq thekson se ''Në arkivat e Hagës gjendet një thesar,
e vërteta për ne, e vërteta për rrënimin tragjik të një komuniteti të njerëzve që përjetuan tërmet epistemologjik
dhe e ngatërruan mitin me të vërtetën, profetët me institucionet”. 4
Megjithatë, frika është ende aty. Si mund të ndërlidhen faktet e vërtetuara nga gjykata dhe procesi i pajtimit
në rajon? Me shumë gjasë, një nga gabimet qëndron edhe në mungesën e transmetimit të duhur të gjykimeve
apo të informimit të publikut me faktet e vërtetuara. Shpeshherë, media mbulon vetëm të dhënat bazë, sepse
ata janë në kërkim të sensacionit dhe rrallëherë e analizojnë më thellë ndonjë temë. Arsyeja për këtë është
mungesa e kapaciteteve – procedurat gjyqësore janë të pakuptueshme, të ndërlikuara, të gjata dhe jointeresante
për shumicën e njerëzve. Nga ana tjetër, ka vetëm pak gazetarë të specializuar dhe me integritet që mund t’i
1 - Nga persona anonimë dhe nga persona që nënshkruheshin me emrin dhe mbiemrin e tyre.
2 - Shih: http://avaz.ba/vijesti/bih/324235/na-sokocu-poceo-skup-podrske-ratku-mladicu; https://www.nezavisne.com/novosti/ex-yu/U-Beogradu-skup-podrske-Ratku-Mladicu/452826; http://www.dnevno.hr/vijesti/regija/foto-rasprodali-ceo-tiraz-srbi-dijele-poster-ratka-mladica-s-natpisom-srpski-heroj-1097176/; http://balkans.aljazeera.net/video/mediji-u-srbiji-nastavljaju-velicati-mladica;

Mid’hat Izmirlija është Asistent Profesor pranë Fakultetit Juridik të Universitetit
të Sarajevës në lëminë shkencore të teorisë së ligjit dhe shtetit. Ai i ka fituar titujt
SJD dhe MLL nga Fakulteti i Sarajevës dhe titullin MA në të Drejta të Njeriut
dhe Demokraci nga Qendra për Studime Ndërdisiplinore Postdiplomike të
Universitetit të Sarajevës. Lëmitë e tij të hulumtimit janë funksionet e shtetit,
teoria e ligjit dhe drejtësia tranzicionale.

3 - Shih: http://ww.dw.com/bs/konferencija-o-naslje%C4%91u-ha%C5%A1kog-tribunala/a-39404682;
4 - Shih: http://lupiga.com/vijesti/haaski-sud-i-pomirenje-godine-koje-su-pojeli-zlocinci
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homat e Specializuara
të Kosovës: një mundësi
përmes procedurave
penale të sigurta, të
paanshme, të pavarura,
të drejta dhe efikase
Që nga korriku i vitit 2017, Dhomat e
Specializuara të Kosovës (DHSK) janë tërësisht
funksionale në aspektin gjyqësor, pra janë të
gatshme të pranojnë parashtresa relevante, përfshirë
dhe ato nga Zyra e Prokurorit të Specializuar
(ZPS). Ka ende disa keqperceptime dhe informata
të pjesërishme sa i përket DHSK-së, duke i
ndërlidhur ato herë pas here me një sërë çështjesh
përtej mandatit të vet gjyqësor. Megjithatë, aftësia
e gjykatës për të zhvilluar procedura gjyqësore të
besueshme dhe efikase dhe për të marrë vendime do
të jetë e rëndësisë kyçe për perceptimin lidhur me
të, si dhe një aset jetik për njerëzit që preken nga
puna e DHSK-së. Meqë DHSK-ja ka shfrytëzuar
një sërë mësimesh të nxjerra nga gjykatat e tjera,
por zhvillon karakteristikat e veta unike, veprimet
e DHSK-së mund të ofrojnë bazë të mëtejshme për
efekte konstruktive në Kosovë dhe në rajon.

DHSK dhe ZPS: një ligj, dy zyra të pavarura
Ky artikull nuk sjell një analizë të hollësishme
të historisë së DHSK-së dhe të ZPS-së apo se
si ato u krijuan.1 Megjithatë, është me rëndësi
të theksohet se që të dy këto institucione
janë rezultate të një sërë veprimesh ligjore e
politike ndërkombëtare dhe vendore, që kanë
mundësuar kornizën e hollësishme ligjore për
ekzistencën e kësaj gjykate.
Me pak fjalë, DHSK është institucion
kosovar me juridiksion mbi krimet kundër
njerëzimit, krimet e luftës dhe disa krime të
caktuara që janë kryer në vend ndërmjet 1 janarit
1998 dhe 31 dhjetorit 2000. Ato kanë të bëjnë
me pohimet e paraqitura në Raportin e Këshillit
të Evropës dhe janë të kufizuara në përgjegjësi
penale individuale – jo tek përgjegjësia e
2

1 - Për më shumë informacion, lexoni në www.scp-ks.org
2 - Arritje kyçe kanë qenë Raporti i Asamblesë Parlamentare
të Këshillit të Evropës në vitin 2011, puna e Task Forcës Hetimore Speciale (TFHS), Letrat e Kredenciale të nënshkruara
ndërmjet Presidentit të Kosovës dhe Përfaqësuesit të Lartë
të BE-së në vitin 2014 dhe më e rëndësishmja, miratimi i
Amendamentit të Kushtetutës së Kosovës dhe Ligji specifik
për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar (‘Ligji’) i miratuar në gusht 2015.

grupeve apo shteteve, pra nuk është “Gjykatë
për Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës”, ashtu si
përmendet ndonjëherë. DHSK-ja e ka selinë
në Vendet e Ulëta (Holandë), ndaj shpeshherë
referohet si institucion gjyqësor i “rilokuar”.
Ashtu si dhe institucione të tjera për drejtësi
penale, DHSK-ja u krijua përmes një procesi
politik. Megjithatë, puna e saj nuk udhëhiqet
nga konsiderata politike. Shumë shpesh në
komunikimet e veta, DHSK-ja duhet të
përsërisë se çfarë NUK është: ajo nuk është
gjykatë politike, as gjykatë për të gjitha krimet
e luftës që janë kryer në Kosovë dhe sigurisht,
nuk është gjykatë që ka mandat të merret me
krime ekonomike, me anti-korrupsion apo
me krime të tjera jashtë fushëveprimit të vet.
Për më tepër, nuk është as gjykatë e EULEXit, as gjykatë e Bashkimit Evropian (BE), edhe
pse BE-ja dhe pesë shtete të tjera sigurojnë
kontributet financiare. Ajo është një gjykatë
specifike dhe unike e së drejtës, e krijuar nga
Kuvendi i Kosovës për të përmbushur detyrimet
ndërkombëtare të Kosovës duke siguruar
procedura penale të sigurta, të pavarura, të
paanshme, të drejta dhe efikase brenda mandatit
të vet të kufizuar.
ZPS-ja, e udhëhequr nga Prokurori i
Specializuar, është zyrë e pavarur që ka përgjegjësi
hetimin dhe eventualisht ndjekjen penale të
krimeve brenda juridiksionit të DHSK-së.
Edhe pse ndonjëherë fryhet nga gazetarët dhe
nga vëzhgues të tjerë që ndonjëherë e përdorin
gabimisht njërin term, p.sh. “Gjykata Speciale”
apo “Gjykata e Kosovës” ose edhe e përmendin
DHSK-në si një entitet që përfshin edhe
DHSK-në, edhe ZPS-në, është me rëndësi të
vihet në dukje se Amendamenti Kushtetues dhe
Ligji që janë miratuar nga Kuvendi i Kosovës
i kanë krijuar këto dy entitete si dy zyra të
veçanta.
DHSK-ja është ndryshe nga gjykatat
dhe tribunalet penale ndërkombëtare, sepse
ajo pasqyron modelin vendas të Kosovës,
ku gjyqtarët dhe prokurorët i përkasin
institucioneve të ndryshme. Dallimi është tek
mandatet – ZPS-ja heton dhe bën ndjekje
penale; DHSK-ja siguron procedura penale të
sigurta, të pavarura, të paanshme, të drejta dhe
efikase, ndaj këto vihen në zbatim nga zyra të
ndryshme.
DHSK-ja si institucion përbëhet nga
Dhomat dhe Zyra Administrative. Dhomat, që
kryesohen nga Kryetarja Ekaterina Trendafilova,

pasqyrojnë të gjitha nivelet e sistemit të
gjykatave në Kosovë dhe përbëhen nga gjyqtarë
ndërkombëtarë të emëruar në regjistër. Kryetari
është i vetmi gjyqtar i përhershëm dhe është
përgjegjës në mënyrë specifike për administrimin
gjyqësor të DHSK-së, ndërsa gjyqtarët e tjerë
caktohen dhe paguhen vetëm kur nga ata kërkohet
të kryejnë aktivitete gjyqësore.
Zyra Administrative është autoriteti më i lartë
administrativ brenda institucionit dhe përbëhet
nga njësi të ndryshme mbështetëse, përfshirë
menaxhimin ligjor të gjykatës, shërbimet
gjuhësore, paraburgimin, Zyrën e Mbrojtjes,
Zyrën për Pjesëmarrje të Viktimave, Njësinë për
Informim Publik dhe Komunikim dhe njësi të
ndryshme administrative. Zyra Administrative
është përgjegjëse për administrimin dhe ofrimin
e shërbimeve për Dhomat e Veçanta dhe të gjithë
funksionet e tjera të ndërlidhura. Për herë të
parë për këtë lloj institucionesh është përfshirja
e Ombduspesonit, që ka për detyrë të mbrojë
të drejtat dhe liritë themelore të çdo personi që
ndërvepron me DHSK-në dhe ZPS-në.
Karakteristikat e veçanta dhe
zhvillimet aktuale
Viti i kaluar ka qenë shumë intensiv dhe
produktiv për DHSK-në, që ka shpalosur disa
nga karakteristikat e veta që janë risi. Kryetarja
Trendafilova e mori detyrën në janar 2017,
gjyqtarët kaluan nëpër një proces unik të pavarur
të përzgjedhjes dhe u emëruan në shkurt. Në
mars u miratuan Rregullat e Procedurës dhe
Provave (‘Rregullat’ – që do të ishin ekuivalente
me Kodin e Procedurës Penale në sistemet
vendore) që rregullojnë se si do të zhvillohen
proceset. Një risi interesante për institucionet
që merren me krime ndërkombëtare ishte se
para se Rregullat të hynin në fuqi, ato duhej
të ‘validoheshin’ nga Dhoma e Specializuar e
Gjykatës Kushtetuese, që ka mandat specifik
sipas ‘Ligjit’ për t’u siguruar se Rregullat dhe
çdo amendim i tyre është në përputhje me
të drejtat themelore të njeriut që i mbron
Kushtetuta e Kosovës.
Në mesin e dokumentave të parë të miratuar
nga gjyqtarët ishin edhe Rregullat e Caktimit,
që sjellin kritere objektive, por fleksibël, për
të përzgjedhur se cilët gjyqtarë do të caktohen
pranë cilës dhomë gjyqësore, si dhe Kodi i
Etikës Gjyqësore, që dëshmon përkushtim të
thellë ndaj llogaridhënies. Një hap i tillë nuk
duhet të nënvlerësohet: për të parën herë,
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gjyqtarët ndërkombëtarë të emëruar pranë
një institucioni gjyqësor që merret me krime
me relevancë ndërkombëtare, kanë vendosur
që menjëherë dhe pa vonesë t’u binden
standardeve të larta të llogaridhënies, ndryshe
nga mekanizma të ngjashëm të mëparshëm.
Për më tepër, Rregullat caktojnë edhe kufij
kohorë striktë për paraburgimin e të dyshuarve
dhe për kohëzgjatjen e fazave të ndryshme
të procesit penal. Për shembull, aktgjykimi
në përgjithësi shpallet brenda 90 ditëve nga
përfundimi i rastit. Këto dhe dispozita të tjera
dëshmojnë se vetë Gjyqtarët janë të vetëdijshëm
për nevojën që drejtësinë të mos e ndajnë vetëm
në mënyrë të paanshme, por edhe efikase.
Pasi Dhomat e Specializuara u bënë tërësisht
funksionale në aspekt gjyqësor me 5 korrik
2017, arritja e radhës e rëndësishme ishte hapja
e procesit të aplikimit për Listën e Avokatëve.
Meqë mbrojtja është aspekt thelbësor për
gjykime të drejta, po ashtu si edhe pjesëmarrja
e viktimave, që të dyja këto kërkojnë avokatë
kompetentë. Ky proces është në vazhdim e
sipër. Në krahasim, p.sh. me Tribunalin Penal
Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (TPNJ),
viktimat kanë më shumë mundësi të marrin
pjesë në procedura dhe kanë të drejtën e
njoftimit, njohjes dhe reparacionit. Më
konkretisht, viktimat do të kenë mundësinë
të aplikojnë për të marrë pjesë kur aktakuza e
konfirmuar nga gjyqtari i procedurës paraprake
të bëhet publike.
Dhomat e Specializuara të Kosovës: sfidë
Natyra e rilokuar e DHSK-së sigurisht që
paraqet edhe sfida të mëdha. DHSK-ja duhet të
ofrojë qasje, ndërveprim aktiv me njerëzit nga
Kosova, pavarësisht rilokimit të saj, në mënyrë
që të bëjë të mundur që mandati dhe puna e vet
të kuptohen më mirë. Për më tepër, ajo duhet
të krijojë besim në proceset e saj gjyqësore dhe
të demonstrojë se e ndan drejtësinë në mënyrë
të paanshme dhe të pavarur. Pra, duhet të jetë
e çliruar nga çfarëdo ndikimi apo ndërhyrjeje,
frike apo favori.
Që nga fillimet e veta, DHSK-ja është
fokusuar në aktivitete sensibilizuese, duke
paraqitur haptazi për publikun aktivitetet
e veta dhe duke shpjeguar mandatin e vet
përmes uebfaqes në tri gjuhë (shqip, serbisht
dhe anglisht), përmes marrëdhënieve të
vazhdueshme me media dhe gjatë takimeve në
Kosovë, Bruksel dhe Hagë. Para se Rregullat të

miratoheshin dhe sidomos pasi ato u miratuan,
zyrtarët e DHSK-së u angazhuan me organizata
të shoqërisë civile dhe OJQ, me gazetarë,
studentë dhe hulumtues, nëpër forume të
hapura, por edhe nëpër sesione konsultuese
të mbyllura duke patur parasysh ndjeshmëritë
e shumta që ekzistojnë rreth saj. Ky proces do
të vazhdojë dhe do të intensifikohet. Fokusi
ka qenë tek sigurimi i raportimeve objektive,
tek përpunimi i pritshmërive dhe kërkimi
për partneritete strategjike pa u përthithur
nga axhendat e politizuara që janë gjithnjë të
pranishme. DHSK-ja e konsideron me rëndësi
thelbësore që të qëndrojë larg qëllimeve më
ambicioze politike ose historike, si vërtetimi i
së vërtetës së plotë apo arritja e pajtimit, mirëpo
do të përqendrohet kryesisht tek mandati i vet
gjyqësor dhe këtë do t’ia shpjegojë publikut.
Dy seancat dëgjimore të mbajtura deri tani për
dhënien e vendimeve të Dhomës së Specializuar
të Gjykatës Kushtetuese u transmetuan
drejtpërsëdrejti dhe janë në dispozicion në
uebfaqen e DHSK-së në të tria gjuhët, bashkë
me të gjitha parashtresat gjyqësore me shkrim
dhe materiale të tjera të bollshme shpjeguese.
Deklaratat më të rëndësishme mund të shihen
po ashtu në kanalin në Youtube të DHSK-së.
Kryetarja Trendafilova e vizitoi Kosovën kohëve
të fundit dhe përveç homologëve politikë dhe
diplomatikë, ajo pati takime të drejtpërdrejta
edhe me pjesëtarë të shoqërisë civile dhe medias,
sikurse dhe u transmetua drejtpërsëdrejti në
mbarë Kosovën. Mirëpo ky është veçse fillimi.
DHSK-ja pret të rrisë në vazhdimësi aftësinë e
vet për të komunikuar, transmetuar dhe për të
bërë publike të gjitha regjistrimet përtej shkallës
së transparencës që është e zakontë për gjykatat
e rregullta të vendit.
Sikurse vihet në dukje shpesh, një sërë
sfidash të tjera kanë të bëjnë me mbrojtjen e
dëshmitarëve si dhe me distancën kohore nga
kryerja e krimeve të pohuara.

zhvilluar në rajon. DHSK-ja po ashtu ofron një
kornizë që siguron, para gjyqtarëve kompetentë
dhe të pavarur, procedurë të drejtë në mjedis
objektiv për secilin person të akuzuar për krime
në lidhje me Raportin e Këshillit të Evropës.
Edhe pse është e pashmangshme që një
institucion me mandat gjyqësor si DHSK-ja të
shkaktojë opinione të ndezura, dhe ndonjëherë
politikisht të kundërta, ekzistojnë struktura
që sigurojnë se konsideratat politike nuk
kanë hapësirë nëpër vendime dhe aktgjykime.
Faktorët që sigurojnë drejtësi të paanshme
përfshijnë: gjyqtarët emërohen – nuk
sekondohen – nga Shtetet, përzgjidhen nga
një panel i pavarur, emërohen në regjistër dhe
pastaj caktohen nga Kryetari në bazë të kritereve
objektive dhe të Kodit të Etikës Gjyqësore të
rreptë, që përfshin edhe mekanizma zbatues.
Për ta përmbledhur, procedurat e DHSK-së
janë të rrënjosura thellë në standardet evropiane
për të drejtat e njeriut që janë të mishëruara
edhe në Kushtetutën e Kosovës: drejtësi ndaj të
dyshuarve dhe të akuzuarve në të gjitha fazat
e procedurës, por edhe ndaj pjesëmarrësve të
tjerë. Të drejtat dhe liritë themelore mbrohen
më tej edhe nga Ombudspersoni që ka mandat
të qartë për të hulumtuar parashtresa specifike
për zvarritje të paarsyeshme apo situata të tjera
që nuk kanë të bëjnë me procedura ligjore para
DHSK-së. DHSK-ja do të jetë në gjendje më
tej t’i japë zë viktimave të krimeve në secilën
aktakuzë të konfirmuar. Procedurat efikase
sigurohen jo vetëm nga fakti se gjyqtarët
e DHSK-së nuk janë të caktuar në baza të
përhershme për të punuar për institucionin, por
thirren sipas nevojës, mirëpo edhe nga afatet
kohore strikte që përcaktohen nga Rregullat për
faza të ndryshme të procedurës gjyqësore dhe
për të nxjerrë aktgjykime. Në tërësi, Regjistri i
DHSK-së po ndërmerr veprime domethënëse
për të siguruar shfrytëzimin e mjeteve
elektronike për të procesuar parashtresat dhe

në përgjithësi, për të garantuar efikasitet, siguri
dhe transparencë të dosjeve gjyqësore.
Duke i përcjellë këto udhëzues, DHSKja mund të përmbushë qëllimin e arritjeve që
perceptohen si legjitime, pavarësisht rezultateve
specifike gjyqësore në lidhje me akuzat që mund
të vendosë të ngrejë Prokurori i Specializuar.
Njerëzit e këtij rajoni, të prekur nga pohimet
e ngritura në Raportin e Këshillit të Evropës,
do të kenë mundësinë të jenë dëshmitarë
të procesit, të vlerësojnë drejtpërsëdrejti
legjitimitetin e tij dhe t’i vendosin procedurat
në kontekst. Kjo mundëson të bëhen krahasime
me përvoja të mëparshme dhe nëse duan, të
nxjerrin mësime dhe sugjerime për veprime
në të ardhmen. Ekziston edhe mundësia që të
mund të shfrytëzojnë disa nga praktikat më të
mira të shpalosura, gjë që në vetvete paraqet një
mundësi të jashtëzakonshme.
Përmes DHSK-së, Kosova synon të
përmbushë detyrimet e veta ndërkombëtare
dhe ndërsa DHSK-ja është vetëm një pjesë e
vogël e këtyre përpjekjeve, ajo mund të jetë
shtysa për mekanizma të tjerë dhe refleksione
shoqërore për meritat dhe sfidat e ndjekjes
së drejtësisë përmes gjykimeve të drejta. Pra,
njerëzit e këtij rajoni kanë mundësinë të
përfitojnë financiarisht nga investimet që janë
bërë për këtë projekt, por më kryesorja është
se mund të përfitojnë në aspekt gjyqësor,
politik si dhe kapital moral. Ajo çka ndodh
më tej me procedurat dhe në fund, me cilindo
aktgjykim të shpallur nga DHSK-ja në aspekt
të vetëreflektimit shoqëror dhe ballafaqimit me
të kaluarën, kjo mbetet krejtësisht në dorën e
popullit të Kosovës dhe të rajonit.

Dhomat e Specializuara të Kosovës: mundësi
Në të njëjtën kohë, DHSK-ja paraqet edhe
një mundësi shumë të madhe për Kosovën dhe
për të tërë rajonin. Për shkak të rilokimit dhe
masave të cilat ajo ka fuqi t’i marrë, duke u
mbështetur në mësimet e nxjerra, DHSK-ja ka
mundësinë që të ofrojë një shkallë të lartë të
sigurisë për dëshmitarët dhe për personat e tjerë
që paraqiten para saj. Kjo mund të ndihmojë
me tejkalimin e një shkalle të mosbesimit
në disa prej mekanizmave gjyqësorë që janë

Avis Benesh është Udhëheqësja e Informimit Publik dhe Komunikimit pranë Dhomave
të Specializuara të Kosovës. Më parë, ajo ka qenë pjesë e Ekipit Planifikues për Gjykatën
në Bruksel. Gjatë procesit të anëtarësimit të Kroacisë në BE, ajo ka qenë Drejtoreshë e
Qendrës së Informacionit të BE-së dhe Këshilltare për Informim pranë Delegacionit të
BE-së në Kroaci. Më parë, ajo ka qenë zëdhënësja e Zyrës së Përfaqësuesit të Lartë (ZPL)
në Bosnje e Hercegovinë dhe ka punuar për Administratën e BE-së në Mostar dhe për
Misionin Monitorues të Komisionit Evropian (ECMM). Ajo ka diploma akademike në
ekonomi, marrëdhënie ndërkombëtare dhe integrime evropiane.
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ur është fjala për proceset e drejtësisë tranzicionale,
sidomos sa i përket punës së gjykatave, neve na
qëllon shpeshherë të lexojmë se sa me rëndësi është
që këto procese të ekzistojnë. Duke ndjekur penalisht
krimet dhe mizoritë e kryera gjatë konflikteve, këto
procese vendosin ligjin dhe kërkojnë personat përgjegjës.
Megjithatë, është e vështirë të mos i hedhim sytë edhe
nga ana tjetër e asaj që drejtësia tranzicionale (nuk) po
bën përmes gjykimeve – çfarë nënkupton ligji për jetët
e njerëzve që jo vetëm janë prekur, dëmtuar apo cënuar
nga konflikti dikur, por që ende duhet të jetojnë duke
bartur pasojat e këtyre krimeve? Ngrihet pyetja nëse vetë
gjykimet për krime të luftës janë të mjaftueshme për të
arritur drejtësinë? Dhe çfarë ndodh me aktgjykimet kur
është fjala për përditshmërinë pas konfliktit – ku është
ligji dhe drejtësia atëherë?
Duke patur parasysh mbylljen
e Tribunalit Penal Ndërkombëtar
për Ish-Jugosllavinë (TPNJ) me
31 dhjetor 2017, duhet të vihet
në pah rëndësia që ka patur ky
Tribunal: ndërprerja e kulturës
së mosndëshkimit dhe fuqizimi
i sundimit të ligjit; aktakuza të
ngritura kundër përfaqësuesve
me më shumë përgjegjësi nga
radhët e autoriteteve politike,
ushtarake dhe policore; krijimi i
platformës për dëshmitë publike
të viktimave; konstatimi i të vërtetës nga gjykatat dhe
zhvillimi i së drejtës ndërkombëtare . Shpeshherë, “gjetja
e fakteve” konsiderohet të jetë vlera më e lartë e punës së
TPNJ-së, që demonstrohet me nevojën e shprehur për
të bërë dallimin ndërmjet së vërtetës
dhe interpretimeve, për të përmbushur
viktimat të paktën sa i përket fakteve.
Në një vend të ndarë, madje do të thoja në një rajon
të ndarë, kjo gjë nuk ka për t’i ndaluar interpretimet
që përdoren për të ruajtur disa pozicione dhe ndarje të
caktuara. Megjithatë, aktgjykimet finale për krimet që
janë kryer do të vazhdojnë të mbesin burim i vlefshëm

igji dhe/
ose
drejtësia?
Pas mbylljes së Tribunalit Penal
Ndërkombëtare për Ish-Jugosllavinë
(TPNJ) në fund të vitit 2017, ky
artikull nga Lejla Gaçanica shtjellon
arritjet e Tribunalit, por edhe kufizimet
që kanë institucionet gjyqësore për
të krijuar ndjenjën e drejtësisë për të
mbijetuarit e dhunës.

për të hedhur dritë mbi një të kaluar të vështirë. Shpesh,
ato lënë pas një shije të hidhur kur “zbresin” nga niveli
kolektiv në atë të jetëve individuale njerëzore.
Një tjetër fakt me rëndësi është se TPNJ-ja ka bërë
punë të jashtëzakonshme për të dokumentuar luftën në
këtë rajon. “Pavarësisht çmendurisë së luftës, që edhe
sot thuhet të jetë kulminacioni i krenarisë dhe lavdisë
kombëtare në të gjithë këto vende, Tribunali i Hagës
ka rindërtuar me përpikmëri gjakderdhjen e tmerrshme
që ka ndodhur. Nëse ka patur ndonjëherë dokumentim
të hollësishëm të luftës, është ai i luftërave në Kroaci,
Bosnje dhe Hercegovinë dhe Kosovë'', ka thënë Boris
Pavelliq . Puna në tërësi e TPNJ-së është mbuluar nga
agjencia SENSE, që më vonë u shndërrua në SENSE
– Qendra për Drejtësi Tranzicionale, me seli në Pula.
Arkivi i Qendrës për Drejtësi Tranzicionale përmban
tetëmbëdhjetë vjet pune të agjencisë SENSE. Ky arkiv ka
me mijëra raporte dhe analiza për gjykimet e mbajtura
në Tribunal, 722 programe televizive javore, shtatë
dokumentarë, katër narrativa interaktive dhe materiale
për qendrat e dokumentimit në Srebrenicë dhe Prishtinë
dhe do të përdoret si qendër për dokumentim, studim
dhe arsim për të gjithë ish-Jugosllavinë.
Megjithatë, ajo me çka të cilën ende përballemi
kur përmenden gjykatat dhe gjykimet për krime lufte
në Bosnje dhe Hercegovinë mund të klasifikohet në
disa narrativa të popullarizuara, që i gjejmë në të tre
komunitetet më të mëdha në Bosnje dhe Hercgovinë.
Disa shembuj janë opinioni se reciprociteti në ndjekjen
penale të krimeve mungon, gjë që shtron pyetjen se përse
vetëm një popull mbahet përgjegjës, kur të gjithë kanë
kryer krime; ekziston ndjenja e abuzimit, e braktisjes apo
lënies në harresë që përjetojnë viktimat, pasi gjykimet
fokusohen tek kryerësit e krimeve dhe nuk ndryshojnë
jetët apo realitetin e përditshëm të viktimave. Po ashtu,
shpesh mungon besimi tek gjykatat; ka mungesë të
kulturës kritike të kujtesës, gjë që nxit në vazhdimësi
narrativat ekskluzive për viktimat dhe heroizmin. Edhe
pse kjo gjë mund të shihet si mekanizëm për individët
dhe të tërë shoqërinë që të përballen me gjendjen e tyre,
ballafaqimi me stresin që është rezulat i tmerreve të

kryera rishtazi, ashtu si përshkruan Nenad Dimitrijeviq,
paraqet njohjen e vuajtjes së grupeve të tjera. Sidomos
në periudhat kur gjykatat e përfundojnë punën e tyre
në sferën e ligjit, proceset e ballafaqimit me të kaluarën
duhet të vazhdojnë dhe të përfshijnë një kontekst më
të gjerë shoqëror. Në këtë mënyrë, sigurohet mundësia
për kërkesa paralele për drejtësi, pasi po del që në sytë e
viktimave të cilat vijnë nga komunitetet e prekura prej
dallimeve dhe ndarjeve të thella, drejtësia dhe ligji nuk
janë e njëjta gjë.
Ballafaqimi me të kaluarën dhe drejtësia tranzicionale
janë terma që përdoren në vend të njëri-tjetrit në shumë
segmente. Megjithatë, ato nuk janë terma identikë dhe
nuk përjashtojnë njëri-tjetrin. Aspirata më e lartë e të
dy termave përfshin transformimin e konfliktit në paqe.
Mund të kuptojmë edhe se praktika gjyqësore duhet të
shoqërohet nga procese relevante jogjyqësore. Aleida
Asman thekson se duke mos konkurruar me sistemin
ligjor, diskursi universal merret me fuqinë e pamasë dhe
fushëveprimin e krimit, që vetëm pjesërisht mund të
procesohet me anë të ndjekjes penale, që fillon në sallën
e gjykimit dhe vazhdon në praktikën shoqërore dhe
politikat e pranimit jashtë sallës së gjykimit. Pas shpalljes
së aktgjykimit, ekziston dëshmia dytësore e shoqërisë, që
në formën e saj më të mirë paraqitet si kultura e kujtesës
së bazuar në empatinë dhe solidaritetin me viktimat.
Goran Bozhiçeviq vëren se në vendet e ish-Jugosllavisë,
ballafaqimi me të kaluarën rezulton nga ballafaqimi me
të tashmen, p.sh. puna për mbrojtjen e të drejtave të
njeriut, dokumentimi i shkeljes së tyre, rezistenca aktive
ndaj represionit të shtetit apo strukturave parashtetërore.
Një pjesë e madhe e këtyre proceseve, si në rajon, ashtu
edhe në Bosnje e Hercegovinë, është udhëhequr që
në fillim nga organizatat jo-qeveritare. Sektori i OJQve ka mbetur shtylla më e rëndësishme në proceset e
ballafaqimit me të kaluarën, pavarësisht fragmentimit të
tij, zvogëlimit të mbështetjes financiare dhe pa ndonjë
vlerësim të përbashkët të strukturuar të arritjeve dhe
qëllimeve. Puna e tyre me natyra të ndryshme ka të bëjë
me thënien e së vërtetës: krijimin e komisioneve për të
vërtetën dhe pajtimin, dokumentimin, historinë orale,
mbështetjen psikologjike, reparacionet, kthimin, punën
me veteranët e luftës dhe punën me të rinjtë.
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Në komunitetet etnike të krijuara nga lufta, rendi
dhe drejtësia janë të ngadaltë dhe të vështirë për t’u
arritur. Duket sikur gjithnjë është dikush që pret tjetrin
të bëjë hapin e parë: të pranojë fajin, të shfaqë respekt
për viktimat, të tregojë empati. Në të njëjtën kohë,
çdo veprim i tillë bie nën hijen e dobësisë, tradhëtisë,
denigrimit të viktimave të “veta”. Pavarësisht këtyre
vështirësive nëpër komunitete, ekziston edhe një rreze
shprese sa i përket ballafaqimit me një të kaluar të
vështirë, pasi bashkëekzistenca nuk është më “fjalë
projektesh” dhe parrullë politike, por diçka me të cilën
duhet të jetojmë. Për dallim, në nivel politik, shpeshherë
politikanët i interpretojnë aktgjykimet e gjykatave në atë
mënyrë që t’ju mundësojë atyre të ruajnë pozicionet, të
shpërfillin përpjekjet e TPNJ-së për të vënë në dukje se
“faji duhet të jetë individual, duke mbrojtur komunitete
të tëra nga etiketimi i ‘përgjegjësisë kolektive’”. Atëherë,
çfarë tjetër duhet bërë me aktgjykimet, si duhet të
interpretohen dhe zbatohen ato për të arritur drejtësinë
për ata që jetojnë atje?
Kur është fjala për shqyrtimin e ligjit dhe ballafaqimin
me të kaluarën, një aspekt i rëndësishëm është ai se si e
shohim krimin. Dimitrijeviqi flet për “këndvështrimin
e saktë dhe të pasaktë të krimit”. Kjo gjë ka pasoja të
mëdha: në aspektin moral, shoqëror, kulturor dhe
politik, që prekin secilin individ, grup, shoqëri dhe
vend në rajonin tonë. “Kur flasim për aktgjykimet e
Tribunalit të Hagës, problemi qëndron tek fakti se në
komunitetet ku ka mungesë të kulturës demokratike, si
tek ne, nuk bëhet asgjë që ato aktgjykime të shndërrohen
në trashëgiminë tonë të përbashkët morale. Në fakt,
ato keqpërdoren për të drejtuar gishtin nga pjesëtarë të
komunitetit të dënuar. Kjo është e papranueshme dhe i
kontribuon vetëm forcimit të kulturës së mohimit. Është
e nevojshme që të krijohen kushtet për t’u përballur me
atë që ka ndodhur, pikërisht ashtu si ka përkufizuar
Nerzuk Qurak. Gjatë kërkimit të drejtësisë me ligj, ne
nuk duhet të mos shfrytëzojmë mundësinë e vërtetë për
t’iu larguar atyre narrativave që deri tani duket se na
kanë mbajtur në një 'vend të sigurtë'.”

Burimet

aktivitetet që përfshijnë vënien në pah të vendeve të
pashenjëzuara të vuajtjes. Përse po i përmend këtu? Sepse
ata po shfrytëzojnë akgjykimet e TPNJ-së, të dhënat e
mbledhura nga qendrat jo-qeveritare të dokumentimit,
për të identifikuar vendet e vuajtjes, duke punuar në
të njëjtën kohë me persona nga komunitetet lokale
ku ndodhen këto vende. Ata udhëtojnë nëpër Bosnje
dhe Hercegovinë me një etiketë të thjeshtë, që është e
njëjta për të gjitha vendet të cilat ata i shenjëzojnë. Ata
punojnë pa frikë, me qëllimin që të ndërtojnë paqe të
përhershme në mënyrë që dhuna dhe padrejtësia që u
është bërë të gjithëve të gjykohen njësoj për të gjithë.
Mesazhi i tyre është se secila viktimë meriton respekt.
Duke vepruar në këtë mënyrë, ata zgjerojnë fokusin
nga vuajtja e personave që vijnë nga komuniteti i tyre
tek “të tjerët” dhe tek vuajtja e tyre, që normalisht do të
liheshin anash dhe do t’i braktiseshin harresës. Shumica
e vendeve të pashenjëzuara kanë të bëjnë me vuajtjen e
minoriteteve aktuale në zonat ku shumica vendos se si
të memorializohet e kaluara. Unë do të thoja se kjo nismë,
duke patur parasysh fushëveprimin dhe sferën e aktivitetit,
është një përgjigje e jashtëzakonshme për pyetjen se çfarë
duhet të bëjmë me aktgjykimet e TPNJ-së.
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brojtja
shtetërore
në gjykimet
për krime
lufte
A jemi të aftë të
bëjmë përgjegjës
kriminelët e luftës pa ndihmën e bashkësisë
ndërkombëtare? Pse asnjë kriminel lufte
serb nuk është nxjerrë para gjyqit? Këto janë
pyetjet që ngre Nemanja Stjepanoviq në
esenë e tij, ku ai shqyrton punën e Tribunalit
Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë
dhe të Prokurorisë. Me këtë ese, ai lutet të
thyhet heshtja që rrethon rolin e Serbisë në
luftërat në rajon

Është shumë e qartë. Ne nuk ishim të vullnetshëm të
fillonim proceset për krime lufte. Megjithatë, mund të themi
se që nga viti 2003, e kemi një prokurori dhe një dhomë të
specializuar për krime lufte. A nuk është kjo dëshmi se të
paktën tani, edhe pse kanë kaluar vite që nga përfundimi i
luftës, ne e kemi kuptuar nevojën për t’u marrë me personat
që janë përgjegjës për krimet më të rënda të luftës në ishJugosllavi? Duke gjykuar nga rezultatet e dukshme sot,
gjithçka ka qenë farsë ose shumë shpejt u shndërrua në një
të tillë.

ë nga themelimi i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ishJugosllavinë në Hagë e deri më sot, në rajon janë dëgjuar
shumë argumente që synojnë të delegjitimizojnë punën
e Tribunalit; që nga argumenti se Tribunali është kundër
serbëve, kundër kroatëve apo çfarëdo tjetër që
nevojitet, e deri tek përpjekje të fuqishme për të
sabotuar konkluzionet e tij. Qëllimi i të gjithë
kësaj është të largohemi sa më shpejt dhe sa më
larg të jetë e mundur nga gjykimet, konkluzionet
dhe dëshmitë e paraqitura në Tribunalin e
Hagës. Një nga argumentet më këmbëngulës
kundër Tribunalit të Hagës është sigurisht ai
që pretendon se asnjëherë nuk kemi patur
nevojë për një tribunal nga jashtë, por se kishim
mundur, se mundemi dhe se do të mundemi që
krimet e luftës t’i procesojmë vetë. Epo, a kemi
mundur dhe a do të mundemi?

Kur u themelua në vitin 1993, Tribunali i Hagës nuk kishte
ndonjë perspektivë dhe aq të mirë. Tribunali nuk kishte
mjaftueshëm personel apo mjete financiare dhe çka është
më e rëndësishmja, nuk e gëzonte mbështetjen e vërtetë të atyre që e themeluan – të fuqive të mëdha. Është për t’u vënë
në pikëpyetje nëse Tribunali i Hagës do t’ia kishte nisur punës nëse në vendet që dolën nga shpërbërja e ish-Jugosllavisë do
të kishte filluar ndonjëherë ndonjë gjykim për krime lufte, apo nëse gjyqësori i atyre vendeve do të kishte patur qoftë edhe
pikësynimin më të vogël për të gjykuar të paktën kryerësit e krimeve. Mirëpo, për vite të tëra pas luftës nuk u zhvillua asnjë
gjykim – me përjashtim të disa rasteve farsë – pranë gjykatave vendore, kështu që këtë detyrë e mori përsipër Tribunali Penal
Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë.
Që nga ajo kohë, zyrtarët serbë dhe elitat shoqërore dhe
politike, media dhe publiku i gjerë nuk e kanë ndalur mantrën
“do t’i gjykojmë” dhe volumi i zërit të këtij argumenti rritet
skajshmërisht sa herë që ndonjë i akuzuar ekstradohet në
Hagë. A thua se Tribunali ndërpret proceset që tashmë kanë
filluar në Serbi dhe ia vjedh të akuzuarin gjyqësorit tonë,
a thua se Sllobodan Millosheviqi u akuzua për krime lufte
dhe jo për abuzim detyre, a thua se Ratko Mlladiqi priti në
Beograd të fillojë gjykimi për gjenocidin në Srebrenicë dhe
nuk vinte vërdallë nëpër Serbi nën mbrojtje ushtarake, a thua
se Nebojsha Pavlloviqi u akuzua dhe nuk rrinte i qetë dhe
i papenguar në pozitën e tij si shef i shtabit të përgjithshëm
të ushtrisë.

Kushdo që thotë se në fillim, të paktën nga radhët e
individëve nga policia, prokuroria dhe gjykata, nuk ka patur
ndonjë entuziazëm për shkak të mendimit se Millosheviqi dhe lakejtë e tij nuk ishin të këqinj ngaqë humbën luftën, por ngaqë
luftuan, apo se për të refuzuar atë sistem ishte e nevojshme të pranoje se ai nuk ishte i keq vetëm se na varfëroi “ne”, por edhe
sepse i vrau “ata” dhe i çoi “ata” në mjerim, do të gënjente. Së fundmi, të gjithë ata që i arritën synimet e tyre duke planifikuar,
implementuar dhe kryer krime, duhet të japin përgjegjësi, pavarësisht faktit a janë presidenti i shtetit apo vullnetarë në terren,
pavarësisht grupit etnik të cilit i përkasin. Sot, nga gjithë ai entuziazëm nuk ka mbetur më asnjë grimë. E vetmja konstante që
i dallon gjykimet për krime lufte deri tani është krijimi i iluzionit se po bëhet diçka dhe çka është më e rëndësishmja, se shteti
është i mbrojtur, sa herë që të jetë e mundur. Aktakuza e parë
e Prokurorisë për krime lufte u nxor në vitin 2004 për vrasjen
e 200 kroatëve në nëntor 1991 në Ovçara, Vukovar, pasi më
parë i kishin nxjerrë nga spitali i qytetit. Ky rast edhe sot e
kësaj dite nuk është përfunduar, edhe pse kanë kaluar 13 vjet.
Ka mbetur si një rrëmujë procedurale e pazgjidhshme, një
gjykim, përsëritje e gjykimit, një tjetër gjykim, një aktgjykim
final, kthimi i rastit pas ankesës për përsëritje të procedurës.
Kështu, pafundësisht.
Ndërkohë, Tribunali i Hagës ka dënuar dy oficerë të lartë
të Ushtrisë Kombëtare Jugosllave, Mile Mrkshiqin me 20
dhe Veselin Shljivançaninin me 10 vjet burgim. Ata janë
personat që donim të gjykoheshin, por nuk patëm kohë ta
bëjmë. Haga i mori.
A duhet përmendet se vetëm kryerësit e drejtpërdrejtë të krimeve, ata që kishin gishtin mbi këmbëz, u akuzuan dhe u
gjykuan para gjykatës së vendit për krimet në Ovçara, dhe jo Ushtria Kombëtare Jugosllave, jo komandantët apo qeveria e të
ashtuquajturës Zona Autonome Serbe, SAO, Sllavonisë, Baranjës dhe Sremit Perëndimor? Dhe deri tani, nuk kemi qenë në
gjendje t’i dënojmë për gjithë këto vite.
Sa i përket komandantëve, ia vlen t’i hedhim një sy rastit
të Lovasit, ku dhjetë të akuzuar u përballën me gjykimin
për pothuajse dhjetë vjet (dhe gjykimi as që po i afrohet
përfundimit) për vrasjen e 44 civilëve në tetor 1991.
Sërish, të akuzuarit janë kryesit e drejtpërdrejtë të krimit, jo
oficerët që i komanduan. Sulmi kundër fshatit u urdhërua
nga komandanti i Brigadës së Dytë Proletare të Rojeve të
Ushtrisë Kombëtare Jugosllave, Dushan Llonçar, por kjo
gjë nuk e ka detyruar Prokurorinë të ngrejë akuza kundër
tij. Dëshmia për përgjegjësinë e Llonçarit dhe komandës së
tij që u paraqit gjatë gjykimit ishte aq e qartë sa edhe trupi
gjykues vërejti gjatë leximit të aktgjykimit të shkallës së parë:
“Sa i përket sulmit kundër Lovasit, mënyra se si u bë dhe
gjithçka që ndodhi gjatë sulmit, përgjegjësinë më të madhe e
bart komanda e Brigadës së Dytë”. Deri më sot, kjo nuk ka
qenë arsye për askë që të inicojë hetime dhe të ngrejë akuza
kundër komandantit. Në fakt, përse ta hetojnë, a thua se
hetuan ndonjë tjetër.
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Për të qenë tërësisht të qartë, që nga fillimi i punës së
Prokurorisë për Krime Lufte në Serbi dhe në 13 vjetët që
pasuan, ka patur më pak se 50 raste. Nuk ka patur asnjë rast
ku ndonjë pjesëtar i rangut të mesëm apo të lartë të ushtrisë,
policisë apo strukturës politike të jetë akuzuar për krime
lufte, me përjashtim të komandantit të Skuadrës së 37-të
të forcave policore speciale, Radosllav Mitroviq, i cili me
aktgjykim final u lirua nga akuzat lidhur me përgjegjësinë për
krime kundër grave dhe fëmijëve shqiptarë në Suharekë. Ju
kërkoj ndjesë, sigurisht, me përjashtim të personave të rangut
të lartë nga vendet fqinje, si Ejup Ganiq, Jovan Divjak, Ilija
Jurishiq, Naser Oriq ose Ramush Haradinaj. Nga Serbia,
askush deri më tani.

Në shkurt 2016, Qeveria e Serbisë miratoi Strategjinë Kombëtare për Ndjekjen e Krimeve të Luftës në kuadër të përpjekjeve
të veta për t’u bërë pjesë e BE–së. Sa serioze që tingëllon. Por asgjë më shumë se kaq. Strategjia ka tetë indikatorë për të
monitoruar progresin e ndjekjes penale të krimeve të luftës, që ndër të tjera, kërkon ndjekje penale në bazë të prioriteteve
(p.sh. në fillim ata të rangjeve më të larta dhe pastaj kryesit direktë), rritje të numrit të aktakuzave në krahasim me numrin e
hetimeve, rritje të numrit të aktgjykimeve finale, gjykime më të shkurtra, mbrojtje më e mirë e dëshmitarëve dhe zvogëlim të
numrit të të zhdukurve përmes gjykimeve për krime lufte. Progresi është i dukshëm me ekzaktësisht zero nga tetë indikatorët
e përmendur. Me pak fjalë, gjykimet për krime lufte në Serbi po vdesin.

Megjithatë, hetime u zhvilluan kundër një zyrtari të
rangut të lartë ''të vendit'' – ish komandanti i Brigadës së
125-të të Ushtrisë Jugosllave në Kosovë, Dragan Zhivanoviq,
pasi në zonën që ishte nën përgjegjësinë e tij në vitin 1999 u
vranë më shumë se 1,800 civilë, prej të cilëve më shumë se
500 ishin gra dhe fëmijë. Hetimi u zhvillua sa për sy e faqe
dhe ashtu si pritej, u ndërpre.
Për rrjedhojë, gjykimet për krime lufte në Serbi, në vend që të jenë në përputhje me gjykimet e zhvilluara në Hagë, janë
tërësisht në kundërshtim me to. Në bazë të aktgjykimeve të Tribunalit të Hagës është dukshëm e qartë se numri më i madh i
krimeve të kryera nga serbët në luftërat në Kroaci, Bosnje e Hercegovinë dhe në Kosovë janë planifikuar në nivele më të larta
dhe janë vënë në jetë përmes pjesëmarrjes së shtetit zyrtar, të të gjithë njësive ushtarake dhe policore. Nga ana tjetër, në bazë të
gjykimeve për krime lufte në Serbi, arrijmë në përfundimin se të vetmit për t’u fajësuar për gjithçka janë individët dhe grupet
që u shfaqën nga askund, që vepruan përtej çdo kontrolli dhe duke mos zbatuar urdhërat e askujt.
Le të marrim si shembull krimin kundër gjashtë djemve dhe të rinjve boshnjakë të kryer nga pjesëtarët e njësisë ''Akrepat''
në Trnovo në verën e vitit 1995. Po të dilnim në përfundime në bazë të gjykimit që u zhvillua në Beograd, do të thonim se
si viktimat, ashtu dhe vrasësit u shfaqën nga askund, qëlluan të jenë në Trnovo rastësisht, ku krimi ndodhi pa ndonjë arsye,
urdhër apo sekuencë të caktuar. Aktgjykimi nuk bënte asnjë lidhje ndërmjet viktimave dhe Srebrenicës. Sa i përket kryesëve
të krimit, gjë që është me rëndësi të posaçme, nuk u bë asnjë lidhje ndërmjet tyre dhe Serbisë dhe policisë së Serbisë. A
thua se ata ishin ndonjë OJQ ushtarake. Pra, gjykimet në
Serbi janë të mundura, vetëm nëse shteti përjashtohet nga
çdo ngjarje që ka të bëjë me krimet e luftës. Megjithatë,
rreth katër apo pesë vjet më parë, u zhvillua një gjykim që
pati njëfarë paanshmërie, para se qeveria aktuale të vinte në
pushtet në vitin 2012. Që nga ai moment, ka patur pengesa
të qarta të gjykimeve për krime lufte në shumë nivele – që
nga mesazhet e presidentit të shtetit Tomisllav Nikolliq për
prokurorin që të ''jetë i kujdesshëm se çfarë po gërmon në
Serbi'', pas zbulimit të varrezës masive në Rudnicë me trupa
të shqiptarëve të Kosovës, e deri tek fakti se posti i prokurorit
për krime lufte u la i zbrazët për një vit e gjysëm, gjë që
shkaktoi jo vetëm ndërprerje serioze të gjykimeve, por edhe
pengesa procedurale, pasojat e të cilave do të shihen vetëm në
të ardhmen. Por kujt i intereson?
Megjithatë, qeveria aktuale po ecën me vendosmëri drejt
anëtarësisë në BE dhe gjykimet për krime lufte paraqiten si
me druajtje në axhendë, pjesërisht edhe falë lëshimeve që
bëjnë partnerët evropianë. Duket sikur të jenë një nga pikat
jo aq të rëndësishme që duhen shënuar si të kryera. Ndaj
është me rëndësi të krijohet iluzioni se diçka po bëhet. Dhe
ne jemi mjeshtër të iluzioneve.

Nuk ka absolutisht asnjë rezultat të ri as nga ana e
hetimeve në vend. Edhe pse Prokuroria kinse po zhvillon
me qindra prej tyre, gjatë dy viteve të fundit janë ngritur
tetë aktakuza dhe secila prej tyre, me përjashtim të njërës,
kanë qenë rezultat i punës së autoriteteve hetuese të Bosnje
e Hercegovinës dhe jo të Serbisë. Aktakuzat për krime lufte
për krime kundër shqiptarëve në Kosovë nuk janë ngritur në
pothuajse katër vjet. Rastet ku një grup i të akuzuarve ndiqet
penalisht pak e nga pak po zhduken nga axhenda, ndërkohë
që rastet me një të akuzuar dhe një apo më shumë viktima
mbizotërojnë. Është e vërtetë se Prokuroria nuk i ka burimet
e nevojshme, duke filluar nga ato njerëzore dhe se shteti
nuk bën asgjë për ta ndryshuar këtë, edhe pse ky detyrim
është paraparë me strategjinë vendore. Shkalla deri ku vetë
gjykimet janë të ngadalta mund të shihet edhe në bazë të të
dhënave që vitin e kaluar janë mbajtur vetëm 56 ditë gjykimi
në 18 raste të hapura, ndërkohë që deri disa vite më parë,
këto statistika ishin vetëm për një rast në gjykim.
Në të njëjtën kohë, jemi dëshmitarë të ndërmarrjes së përbashkët të politikanëve në pushtet dhe medias për të rehabilituar
kriminelët e luftës (ekzistojnë ata që ne donim t’i gjykonim, por i rrëmbeu Haga) dhe për të rishikuar tërësisht faktet e vërtetuara
nga gjykata. Kriminelë të dënuar për krime lufte shndërrohen në ligjërues pranë akademive ushtarake, në pjesëtarë të komiteteve
drejtuese apo të udhëheqësive të partive politike, ata tokin duart me dhe këshillojnë presidentët tanë të kaluar dhe aktualë, duke u
shndërruar dalëngadalë, por me siguri të plotë, në autoritete politike dhe morale të kësaj shoqërie. Në të njëjtën kohë, dëgjojmë se
gjërat nuk kanë ndodhur ashtu si ka arritur në përfundim TPNJ-ja, dëgjojmë teori konspiracioni të dala nga naftalina për Markalenë
dhe Srebrenicën; se ne jemi të vetmit apo së paku viktimat më të mëdha dhe vetëm ndonjëherë kriminelë.

Nemanja Stjepanoviq është gazetar që vepron
në Beograd. Ai ka punuar për agjencinë e
lajmeve SENSE për dhjetë vjet, duke ndjekur
punën e Tribunalit Penal Ndërkombëtar për
ish-Jugosllavinë dhe ka bashkëpunuar me media
dhe OJQ të tjera në rajon. Që nga fillimi i
vitit 2016, ai punon për Fondin e së Drejtës
Humanitare. Ndonjëherë, shkruan tekste
për portalin në internet Peščanik dhe për të
përditshmen Danas.

E gjithë kjo performancë anti-Hagë, e kombinuar me
kufizimet tashmë të përmendura të gjykimeve për krime
lufte, ka vetëm një pikësynim – të anashkalohen diskutimet
dhe të lihet anash përmendja e rolit të Serbisë në luftërat në
ish-Jugosllavi. Në thelb, kjo është tabuja e shoqërisë së sotme
serbe. Po të ishim të vullnetshëm të diskutojmë rolin serb,
ta shohim historinë e kohëve të fundit ashtu si ka ndodhur
në të vërtetë, do të na duhej të diskutonim edhe ëndrrat e
papërfunduara që çuan drejt krimeve, për të pohuar dhe
pranuar se koncepti i zgjerimit të territorit dhe i caktimit
të kufijve etnikë e ka origjinën në Beograd dhe më pas
është vënë në zbatim gjithkund, nga Knini dhe Vukovari,
deri në Zvornik dhe Prijedor, deri në Pejë dhe Prizren. Në
atë kohë nuk do të kishte qenë e mundur dhe nuk do të
jetë kurrë e mundur që ky koncept të vihet në zbatim pa
krimet sistematike kundër civilëve, pa vrasjet masive dhe
pa spastrimin etnik. Duke refuzuar ta pranojmë këtë, ne po
shfaqim vendosmërinë për të mos hequr dorë nga ai koncept.
Diçka e ngjashme po ndodh në fqinjësi, në Kroaci, që
tashmë është bërë anëtare e BE-së. Megjithatë, ky fakt nuk
është ngushëllues, përkundrazi.
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Gazetarja e shumë çmimeve
Snezhana Çongradin na
shoqëron nëpër një eksplorim
kritik të pjesëmarrjes së
Serbisë në gjenocid. Ajo
argumenton se roli i Serbisë
në gjenocid nuk duhet të
mbulohet, në mënyrë që
historia të mos përsëritet.
Prandaj, shpalosja e fakteve
dhe puna e mirëfilltë për
shërimin e shoqërisë duhet të
vazhdojë.

f
a
r
ë
d
o
t b
ë ë
j
m
ë
t
a
n
i
?

uket se aktgjykimi ndaj Ratko Mlladiqit,
kriminelit më famëkeq në kontinentin
evropian që pas Luftës së Dytë Botërore erdhi në
kohën kur më shumë se kurrë ishte e dukshme që
koncepti i entitetit të Republika Srpskas në Bosnje
dhe Hercegovinë, i krijuar përmes spastrimit
etnik dhe gjenocidit, po zbehej. Republika Srpska
nuk mund të përkufizohet si asgjë tjetër pos një
entitet në Bosnje dhe Hercegovinë, i mbështetur
mbi krimin dhe gjenocidin, duke patur parasysh
faktin se të gjithë udhëheqësit e tij që nga koha
kur u shfaq janë dënuar në mënyrë specifike për
krimet më të rënda kundër njerëzimit. A është e
mundur që kjo “republikë” të bëhet ndonjëherë
diçka tjetër? Të ndryshojë natyrën e fillesës së
saj të bazuar në gjenocid? Me shumë siguri që
jo. Po aq e sigurtë ështe edhe se një formacion i
tillë nuk mund të çlirohet nga pesha e origjinës,
vetëm duke e mohuar, ashtu si bën gjatë të gjithë
kohës dhe për këtë arsye, e rrënjos edhe më thellë.
Është e thjeshtë: çdo hap në drejtim të ndryshëm
do ta zhbënte vetë idenë e Republika Srpskas dhe
ekzistencën e saj, duke patur parasysh peshën e
krimeve që ajo bart si postulatin bazë të ekzistencës
së vet dhe pashmangshmërinë e identifikimit
ekskluziv si e tillë. Pra, çfarë do të bëjmë tani?
Kemi pritur për më shumë se 20 vjet për
aktgjykimin në rastin e “Kasapit të Bosnjes”,
Ratko Mlladiqit, sepse Serbia e ka mbrojtur
dhe e ka fshehur atë deri në çastin e fundit, po
ashtu si do të presim që të shfaroset dhe atomi
i fundit i arsyes që mbron konceptin se si është
krijuar ky entitet në Bosnje dhe Hercegovinë. Si
është e mundur që ata persona kundër të cilëve
është kryer gjenocid të jetojnë bashkë me ata që e
mbështetën apo dhe morën pjesë në atë gjenocid
dhe që tani e mohojnë ose janë krenarë për të, apo
madje e konsiderojnë mjet legjitim në luftën për
mbijetesë kombëtare? Duke patur këtë në mendje,
bashkëekzistenca paqësore është e mundur vetëm
nëse këta të fundit heqin dorë nga ky arsyetim, gjë
që mund të ndodhë vetëm me ndonjë ndryshim
në rrethanat jetësore apo me kalimin e kohës,
duke siguruar një të ardhme për ta ku identiteti
i tyre nuk mbështetet tek ideologjia e ekzekutimit
dhe vdekjes së bashkëatdhetarëve me origjinë të
ndryshme etnike.
Sigurisht që ekziston edhe një mënyrë tjetër. Një
mënyrë më e shpejtë dhe më optimiste. Ajo kërkon
një përfaqësues të qytetarëve të shfaqet në skenën
politike të Republika Srpskas dhe të Serbisë, i
cili të pranojë gjenocidin, të dënojë kryerësit e tij
dhe kështu, të eliminojë mundësinë që personat
e zakonshëm, të cilët aktualisht janë të paaftë
nga nevoja për të shprehur vazhdimisht urrejten

kundër boshnjakëve, gjë që qeveria aktuale e ka
inkurajuar gjithë këto vite pas Marrëveshjes për
Paqe të Dejtonit.
Ky aktor politik i së ardhmes utopike do të
thoshte “kjo hapësirë gjeografike dhe politike u
pushtua përmes gjenocidit kundër boshnjakëve,
me ndihmën e Serbisë” dhe kështu do të udhëhiqte
qytetarët e vet drejt lirisë dhe drejt një të ardhmeje
më të mirë, të çliruar nga pasojat e korrupsionit,
krimit dhe urrejtjes së paanë ku ata po mbyten.
Pastaj, “propaganda brutale e medias që ushqehet
nga përfaqësuesit tuaj politikë, paraardhësit e mi,
ju kanë helmuar me mendime të gabuara që ju
kanë bërë të mbështesni me dëshirë krimet më
mizore, e madje edhe të krenoheni me to. Këta
janë të njëjtët përfaqësues që mbahen mend më
shumë për mënyrën se si vodhën shtetin dhe
burimet tuaja, apo si keqpërdorën pushtetin dhe
autoritetin e tyre për t’ju hedhur ju në deponinë
e mbeturinave të historisë si një nga popujt më
primitivë dhe më brutalë të kontinentit evropian.
Ata përfituan politikisht dhe ekonomikisht nga
ky veprim mizor, duke ju lënë juve të mbyteni
në varfëri, të helmuar nga urrejtja dhe nga
padrejtësitë e imagjinuara që të tjerët, jo ata, bënë
kundër jush”.
E vërteta është se një popull nën presion dhe
i shantazhuar nga disa persona të fuqishëm dhe
të dhunshëm në pushtet nuk mund të fajësohet.
Në fakt, ky popull e ka paguar bashkëpunimin e
heshtur me ta menjëherë më pas, pasi u luhatën
që në pengesën e parë dhe nuk u rezistuan
personave që pushtet, gjë që do të kishte treguar
se posedonin elementin thelbësor njerëzor dhe t’i
kishin rezistuar mohimit të krimeve. Në të vërtetë,
ata hynë në rrugë të gabuar duke ndjekur nga pas
të çmendurit, hajdutët dhe monstrat e moralit
dhe mbështetën interesat e tyre personale e jo
ato publike apo të vetat. Njeriu i zakonshëm i
varfër, ai idiot i manipuluar, është subjekt i shtetit
kriminal dhe ai apo ajo u thithën brenda errësirës
më të thellë në mendjen e monstrave që jepnin
urdhërat për gjakderdhje në të gjitha republikat e
ish-Jugosllavisë. Ai ose ajo është ende instrument
krenar i të njëjtëve njerëz të sëmurë – të çmendur,
të uritur dhe të helmatisur nga urrejtja. Prandaj, me
fajin e vet, ky njeri i zakonshëm është i destinuar
të përmbushë shkatërrimin dhe katastrofën, që
tejkalohet vetëm nga ajo e varrezave në Potoçari.
Prandaj duket se nuk ka ku të shkojë më keq
për të. Mundet vetëm të bëhet më mirë, nëse ai
apo ajo zgjohet një mëngjes dhe thotë – edhe unë
jam viktimë, një viktimë e mallkuar e viktimave

të mia, i atyre që çova drejt vdekjes, që i torturova
dhe i bëra të vuajnë, sepse mbështeta ata që ishin
në pushtet, ndërsa nuk protestova apo të mendoja
se nuk ishte puna ime. Jam i uritur dhe i varfër
dhe ata që më helmatisën me urrejtje e kanë
barkun plot dhe janë të pasur dhe ende kërkojmë
më shumë, më shumë. Ata na bënë monstra mua
dhe fëmijët e mi dhe tani vazhdojnë të jetojnë dhe
të pasurohen mbi kurrizin tim të thyer; ata nuk
do të ndalen, nuk do të tërhiqen, do të vazhdojnë
të më ushqejnë me urrejtje, të më bëjnë racist, të
më detyrojnë t’i shoh ata që po dergjen në varfëri
si unë dhe armiqtë e mi, ata që vajtojnë për të
vdekurit e tyre, ata vdekjen e të cilëve e doja.
“Sa i verbër isha”, do të thoshte ai përfaqësues
i atij populli, që pastaj do të zgjidhte të mos
jetonte më në entitetin e Republika Srpskas, që
u shfaq nga gjenocid, por në shtetin e Bosnje
dhe Hercegovinës. Vetëdija për përgjegjësinë
dhe shkalla e krimeve dhe masakrave që krijuan
Republika Srpskan do të pranohej dhe ai ose ajo
më në fund do ta hiqte helmin që e ka penguar
të jetojë dinjitetshëm që nga vitet '90. Duket
se kjo është e vetmja mënyrë për të zhbërë këtë
entitet, ashtu si dëshiron Sarajeva, apo që të
mbijetojë, ashtu si dëshiron Banja Lluka. Sepse
mbijetesa e Republika Srpskas ushqen dëshirën
për ndarje, për përmbushjen e ëndrrës për Serbinë
e Madhe; ëndrra e primitivëve më të mëdhenj
dhe kriminelëve më të dhunshëm në historinë e
popullit serb, e të ashtuquajturës elita kulturore
dhe politike, bashkë me institucione si Akademia
e Shkencave dhe Arteve të Serbisë dhe Kisha
Ortodokse Serbe, që inkurajojnë krimin kundër
njerëzve të vet. Nëse roli dhe kontributi i tyre në
fatkeqësinë që ka vuajtur shumica e popullit në
njëzetë vitet e fundit do të shpalosej dhe pranohej,
atëherë do të na mbetej liria dhe çlirimi, që në
fakt është mënyra për mbijetesën e identitetit
kombëtar serb në Bosnje dhe Hercegovinë, që
është paraqitur si qëllimi më madhor i të gjitha
tmerreve që janë kryer në emër të tij.
Edhe nëse kjo nuk ndodh, njerëzit tanë do të
rrinë, me fëmijët tanë si kopja jonë, në kush e di
çfarë rrethanash sociale të së ardhmes, por sigurisht
të kufizuar nga ngjarjet e së kaluarës. Shkalla
deri ku këta fëmijë do të shkatërrohen varet nga
raste individuale, nga fati i secilit, por shumica
e tyre dhe parimi i shkakësisë nuk heq dorë, do
të shpërfytyrohen nga turpi dhe primitivizmi i
prindërve të tyre.
A është e mundur që brenda rrethanave aktuale
të ndryshohet kjo e ardhme e tmerrshme e brezave
të rinj? Kjo është e vetmja pyetje e arsyeshme,
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Edhe pse mund të tingëllojë paradoksale,
fatkeqësia më e madhe për qytetarët e Serbisë
është fakti se vendi i tyre nuk është shpallur
shprehimisht fajtor për gjenocid, pavarësisht
faktit se kriminelët e tij më të këqinj u dënuan
me burgim të përjetshëm dhe ju lutemi të mos
harrojmë një hollësi të rëndësishme – atë që
Ratko Mlladiq merr pension ushtarak nga Serbia.
E vërteta është gjithnjë e mirëseardhur. Dhe
e vërteta është se shteti i Serbisë ka marrë pjesë
në organizimin dhe implementimin e gjenocidit
dhe kjo nuk mund të mbulohet apo të fshihet,
së pari për të mirën e qytetarëve të Serbisë. Të
përballesh me gabimet e tua sigurisht që çon
drejt njohjes së të vërtetës, që nga ana e saj të
çon në katarsis, përmes shlyerjes së gabimeve, me
përjashtim të fatkeqësive të përmendura më lart,
që do të pengonte përsëritjen e tyre. Çka është
më e rëndësishmja, një marrëdhënie e ndershme
e pendimit ndaj viktimave përbën parakusht për
shërimin e shoqërisë dhe individëve. Arsyeja për
këtë nuk është vetëm parandalimi i një realiteti
ku qytetarët rrëmbejnë armët dhe thikat dhe
nisin serinë e vrasjeve në të ardhmen duke vrarë
vëllezërit dhe bashkëatdhetarët e tyre vetëm që
ata nuk i besojnë të njëjtit Zot, por edhe sepse
kjo do t’i bënte të kuptonin çfarë çmimi të
lartë ka një zgjedhje e gabuar apo kur mbështet
monstrat në pushtet. Një rezultat i tillë sigurisht
do të shpaloste rolet e të gjithë të çmendurve që
u pasuruan kryesisht nga vdekja dhe vuajtja dhe
do të siguronte dënimin dhe pastrimin e tyre. Më
vonë, asnjë prej tyre nuk do t’i vinte në mendje
ideja për të relativizuar përgjegjësinë e individëve
dhe duke ia vënë kështu barrën e krimeve më të
rënda kundër njerëzimit të gjithë popullit. Misioni
i tyre i vetëm do të ishte gjetja e fakteve për çdo
krim individual që ka qenë rezultat i makinerisë së
luftës e cila u udhëhoq nga të ligjtë në emrin tonë.
Për këtë arsye, fakti që shteti i Serbisë ka
shmangur që të shpallet direkt fajtor për gjenocid
është padrejtësia më e madhe ndaj qytetarëve të
vet. Sepse kush tjetër pos nesh do të vuajë pasojat e
jetës në një shoqëri ku individët kanë iluzione për
pafajësinë e tyre dhe për përkushtimin e tyre ndaj
një kauze të drejtë; që shërben për t’i izoluar dhe
për t’i penguar njerëzit e zakonshëm të kuptojnë
shkallën e mëkateve për të cilat janë fajtorë?
Sigurisht që nuk do të jenë qytetarët e vendeve
fqinje me të cilët ishim në luftë deri dje. Nuk do
të jenë as familjet e viktimave apo të atyre njerëzve
që qëndrojnë pas marrisë sonë të rrezikshme dhe

naivitetit tonë që i lejojmë të na përdorin në këtë
formë për aktet e tyre të pandershme të vrasjes,
persekutimit dhe spastrimit etnik. Ne vetë dhe
askush tjetër, jetojmë me kriminelë dhe monstra
që përgëzojnë veten dhe të tjerët si ata si heronj
dhe shenjtë dhe i emërojmë ata në pozita të larta
në institucione publike, prej nga ata imponojnë të
njëjtin ndikim çmendurak mbi realitetin, kulturë,
ekonominë tonë dhe mbi sfera të tjera të jetës
që përbëjnë bazën e shtetit dhe të shoqërisë ku
jetojmë.
Fakti që në refuzojmë të përballemi me krimet
e kryera nga njerëzit tanë nuk prek askë tjetër më
shumë se sa vetë ne. Për më tepër, armiku ynë më
i madh do të donte të na shihte në këto rrethana –
ku gjeneralë të dënuar për krime të rënda mësojnë
fëmijët tanë për moralin dhe strategjitë e luftës.
Kjo thellon edhe më tej plagët tashmë të thella
dhe pothuajse të pashërueshme të identitetit tonë
të përbashkët, për të cilin ata kinse shqetësohen
më së shumti.
Pra, tradhëtarët më të mëdhenj janë pikërisht
ata që kinse na kanë mbrojtur nga të këqinjtë
myslimanë, kroatë, shqiptarë dhe më pas edhe nga
“fuqitë e liga të perëndimit”. Për më tepër, patriotët
më të mëdhenj janë ata që këmbëngulin në
përgjegjësitë e tyre dhe në dënime, duke u fshehur
pas interesit kombëtar për të arritur qëllimet
e tyre të ulëta dhe të urrejtshme. Këto mund të
jenë gjithçka që nga kënaqësia e nënshtrimit të të
tjerëve, tek udhëheqja përmes frikës dhe mungesës
së guximit, përfitimit nga lufta apo keqpërdorimit
të funksioneve publike.
Prandaj, është më e rëndësishme se kurrë më
parë që të mos e pranojmë gënjeshtrën që pason
aktgjykimin në rastin e Ratko Mlladiqit se “ka
ardhur fundi”; se aktgjykimi “i ka dhënë fund
konflikteve në ish-Jugosllavi”. Përkundrazi, puna
jonë për të shpalosur faktet dhe për të shëruar
shoqërinë tonë të sëmurë patologjike duhet të
fillojë tani.

Snezhana Çongradin. Gazetare e së përditshmes
beogradase 'Danas'. Ajo ka punuar për shumë vite
për çështjen e ballafaqimit me të kaluarën, krimet
e luftës, marrëdhëniet rajonale dhe promovimin
e të drejtave të njeriut me anë të shkrimeve
dhe rubrikave të saj. Ajo ka fituar çmimin për
gazetari hulumtuese NUNS, çmimin për luftën
kundër diskriminimit nga Koalicioni kundër
Diskriminimit dhe çmimin vjetor të gazetës Danas
– Nikola Burzan.

Lajme dhe përditësime:

ndërkohë që aktgjykimet e fundit të Tribunalit të
Hagës po shpallen dhe po bëhen publikë.

DITA E FJONGOS SË BARDHË 31 MAJ: Marshi i paqes
për monumentin për Fëmijët e Vrarë në Prijedor
Simbolika e fjongos së bardhë vjen nga data 31 maj 1992, kur autoritetet serbe të Bosnjes në
Prijedor lëshuan një urdhër përmes radios lokale që popullata jo-serbe të shënjonte shtëpitë me
flamuj ose çarçafë të bardhë dhe që kur të dilnin nga shtëpia të mbanin një shirit të bardhë
në krah. Ky ishte fillimi i dhunimit në shkallë masive të të drejtave të njeriut që rezultoi në
largimin e 94% të myslimanëve boshnjakë dhe të kroatëve boshnjakë nga territori i komunës së
Prijedorit dhe në vrasjen e 3176 civilëve, ndër të cilët 256 ishin gra dhe 102 fëmijë. Më shumë për
këtë mund të gjeni në lidhjen më poshtë: https://www.facebook.com/pg/StopGenocideDenial/
posts/?ref=page_internal
Me aktin simbolik të mbajtjes së fjongos së bardhë rreth krahut ju jepni një shenjë të qartë kundër
diskriminimit dhe dhunës kudo në botë dhe përkrahni nismën për një Monument për fëmijët e
vrarë në Prijedor.

Takimi i Koalicionit RECOM në Sarajevë më 27 janar
Më 27 janar 2018 Koalicioni RECOM, një komision rajonal për vërtetimin e fakteve për
krimet e luftës dhe shkelje të tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në ish-Jugosllavi
ndërmjet viteve 1991 dhe 2001 mbajti një Sesion të Asamblesë që u pasua nga Forumi i 11-të për
Drejtësinë Tranzicionale në vendet e e ish-Jugosllavisë.
Në këtë Forum, që u mbajt në Sarajevë, morën pjesë 250 pjesëmarrës, ndër të cilët hulumtues
të Drejtësisë Tranzicionale dhe Politikës dhe të implementimit në praktikë, aktivistë të OJQ-ve
për të drejtat e njeriut, pjesëtarë nga komunitetet akademike lokale dhe evropiane, prokurorë dhe
gjyqtarë, viktima dhe përfaqësues të BE-së.
Gjatë Kuvendit, u mirëprit gatishmëria e shumicës së udhëheqësve të vendeve të ish-Jugosllavisë
për të nënshkruar Marrëveshjen për Krijimin e RECOM në Samitin e Londrës që do të mbahet
në korrik 2018, duke u përgatitur kështu për krijimin e Komisionit (RECOM). Edhe këtë herë,
shumica e pjesëmarrësve nga sektori i OJQ-ve theksuan mungesën e mbështetjes politike, që
pengon punën e tyre për njohjen e viktimave dhe gjetjen e së vërtetës.
Një tjetër çështje e rëndësishme për diskutim kishte të bënte me arritjet e TNPJ-së që u mbyll
në fund të vitit 2017. Shumë panelistë vunë në dukje se duke dënuar disa nga udhëheqësit më
të lartë politikë dhe ushtarakë, Tribunali ka krijuar praktikën e bërjes përgjegjës të kriminelëve
të luftës dhe pëfundimit të kulturës së mohimit që ka ekzistu ar në shumicën e vendeve të ishJugosllavisë. Sërish, Jasna Dragoviq-Soso vuri në dukje se brendapërbrenda komunitetit shkencor
ka pothuajse konsensus se "...pavarësisht kontributeve të tjera, Tribunali nuk ka patur ndonjë
ndikim të dukshëm tek krijimi i kujtesës publike për luftërat dhe krimet e luftës".
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Mohim i përgjegjësisë
Balkan.Perspectives është krijuar si një platformë rajonale për debate konstruktive mbi ballafaqimin me të kaluarën. Pikëpamjet
e shprehura në këtë revistë janë ato të kontribuesve përkatës dhe nuk pasqyrojnë pikëpamjet e redaktorit apo të forumZFD-së
dhe partnerëve të tij. Botuesit i kanë kontrolluar me kujdes lidhjet e internetit të promovuara në këtë revistë, por ata nuk mund
të mbahen përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të jashtme të internetit.
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teksti nuk ndryshohet dhe nëse përfshihen citimet e duhura. Për këtë nuk kërkohet pagesë.
Për më shumë artikuj dhe informacion lidhur me tematikën e ballafaqimit me të kaluarën, vizitoni uebfaqen tonë: www.dwpbalkan.org

