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Hyrje
Në fund të konﬂik t në Kosovë, vlerësohej se ishin mbi 6,000 persona të zhdukur si pasojë e armiqësive në
vitet 1998-1999. Sipas të dhënave të Komite t Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq (KNKK), nga ky numër, 1,372
persona u gjetën të gjallë. Shumica e personave të gjetur të gjallë, ishin regjistruar në burgje në Serbi. Bazuar
në 14,800 mostra referente gjene ke, të dhëna KNPZH-së, të cilat përfaqësojnë 4,409 pëersona të zhdukur,
1
KNPZH-ja vlerëson se në fund të konﬂik t në Kosovë kishte 4,500.raste të personave të zhdukur, përfshirë
Shqiptarët, Serbët, Romët dhe njerëz nga komunitete të tjera.
Ky Udhëzues u përga të nga KNPZH për familjet e personave të zhdukur nga konﬂik në Kosovë.
Udhëzuesi shpjegon të drejtat e familjeve të personave të zhdukur, të cilat janë të mbrojtura me Ligjin e
Kosovës për Personat e Zhdukur të aprovuar në vi n 2011, dhe legjislacionin tjetër relevant, përfshirë edhe
qasjen në përﬁ met sociale dhe ekonomike dhe format tjera të reparacioneve.
Shpjegon se si të raportohet personi i zhdukur, dhe përshkruan rolet dhe përgjegjësitë e ins tucioneve
ndërkombëtare dhe vendore dhe organizatave të përfshira në procesin e gjetjes së personave të zhdukur
nga konﬂik në Kosovë, si dhe obligimet e autoriteteve dhe bartësve tjerë të përgjegjësive.
Udhëzuesi përmban informacione për:
1.

Ins tucionet përgjegjëse për çështjen e personave të zhdukur dhe rolin e tyre

2.

Legjislacionin dhe dëmshpërblimet

3.

Çfarë është dhe si të raportoj personin e zhdukur

4.

Gjetja dhe zhvarrosja e mbetjeve mortore

5.

Përdorimi i ADN-së për qëllime të iden ﬁkimeve njerëzore

6.

Shoqëria Civile dhe Përkuj met

7.

Udhëzime për përdorimin e Qendrës së Kërkimit Online (QKO) të KNPZH-së;

KNPZH-ja shpreson se ky Udhëzues do t'i ndihmojë familjet e të zhdukurve të kuptojnë më shumë procesin,
duke ju ofruar një pamje më të qartë për rolin e organizatave të ndryshme dhe ins tucioneve të përfshira në
proces dhe përdorimin e teknologjive moderne dhe sistemeve të dhënave. Në këtë mënyrë do të ndihmojë
familjet për të patur qasje në të drejtat e tyre.
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1. Ins tucionet përgjegjëse për çështjen e personave të zhdukur dhe roli I tyre
Pyetje: Cili është roli I policisë?
Përgjigje: Policia e Kosovës përmbush një numër rolesh. Ata pranojnë raporte për persona të zhdukur.
Janë përgjegjës për he min e rasteve të personave të zhdukur nën udhëzimet e Zyrës së Prokurorisë
Speciale të Kosovës. Kur ndërmerret zhvarrimi, ata janë përgjegjës për sigurimin e vendngjarjes dhe
çfarëdo aranzhimi të nevojshëm të sigurisë.
Pyetje: Cili është roli i Komisionit të Kosovës për Personat e Zhdukur?
Përgjigje: Komisioni i Kosovës për Persona të Zhdukur (Komisioni i Kosovës) është organ qeveritar i cili,
udhëheq, mbikëqyr, harmonizon dhe koordinon ak vitetet me ins tucionet vendore dhe ndërkombëtare
për të zgjidhur çështjen e personave të zhdukur, dhe bashkëpunon me ins tucionet dhe organizatat
ndërkombëtare dhe akterët tjerë, në lidhje me zbardhjen e fa t dhe vendndodhjes së personave të
zhdukur si rezultat i konﬂik t në Kosove, pavarësisht përkatësisë etnike, religjionit apo statusit ushtarak
apo civil.
Komisioni i Kosovës përbëhet nga Kryesuesi, Zëvendës Kryesuesi dhe anëtarët. Kryesuesi emërohet nga
Kryeministri. Zëvendës kryesuesi duhet të jetë nga komunitetet pakicë. Anëtarët e Komisionit përfshijnë,
por nuk kuﬁzohen, përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Brendshme, Ministrisë së Administrimit të
Pushte t lokal, Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë
së Forcës së Sigurisë të Kosovës dhe Ins tu t për Mjekësi Ligjore.
Sipas Ligjit të Kosovës për Personat e Zhdukur, manda i Komisionit të Kosovës është:
1.
2.
3.
4.

Të mbrojë të drejtat dhe interesat e personave të zhdukur dhe familjarëve të tyre;
Të bashkërendoj ak vitetet në mbledhjen e të dhënave në lidhje me personat e zhdukur;
Të krijoj Regjistrin Qendror të Personave të Zhdukur;
Të informoj familjarët e personave të zhdukur dhe të bashkëpunoj me shoqatat e tyre duke I
njo uar familjarët për fa n e personave të zhdukur;
Të ngrisë ndërgjegjësimin dhe përkrahë inicia vat që kanë të bëjnë me personat e zhdukur duke
raportuar publikisht për rezultatet e gjetjeve të j;
Të ushtroj ak vitete tjera të rëndësishme në lidhje me personat e zhdukur;
Të bashkëpunoj me ins tucionet vendore dhe ndërkombëtare në kryerjen e detyrave te j te
parapara me nenin 11 të Ligjit për Personat e Zhdukur;
Komisioni është përgjegjës për hapjen dhe regjistrimin e rasteve të personave të zhdukur sikurse
parashikohet me Nenin 7 të Ligjit për Persona të Zhdukur: “Kërkesa për ﬁllimin e procedurës për
personin e zhdukur i drejtohet Komisionit Qeveritar për Personat e Zhdukur. Kërkesën për
personin e zhdukur mund ta paraqesë familjari i personit të zhdukur, personat e tjerë, ose
organet kompetente”;
Manda i Komisionit përfshin edhe obligimin e pagesës së shpenzimeve të varrimit të personave
të zhdukur të iden ﬁkuar.

5.
6.
7.
8.

9.

2

“PËRKRAHJE PËR ZGJIDHJEN E RASTEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR - THYERJA E NGËRÇIT”

Pyetje: Cili është roli i Ins tu t për Mjekësi Ligjore?
Përgjigje: Ins tu për Mjekësi Ligjore (IML) është autoritet publik përgjegjës për ofrimin e eksper zës së
mjekësisë ligjore dhe he mit të shkaktarit të vdekjes, përfshirë edhe zhvarrosjen e mbetjeve njerëzore në
lidhje me konﬂik n e armatosur në Kosovë dhe kthimin e mbetjeve tek familjet. Neni XV i Ligjit për Mjekësi
Ligjore2 thekson se Ins tu është përgjegjës për ndërmarrjen e ak viteteve si në vijim në lidhje me çështjen
e personave të zhdukur:
1.

Kërkimin, gjetjen dhe zhvarrosjen si dhe iden ﬁkimin dhe dorëzimin e mbetjeve të personave të
zhdukur në lidhje me lu ën në Kosovë;

2.

Mban kontakte me familjet e personave të zhdukur dhe bashkëpunon me ins tucionet vendore
dhe ndërkombëtare dhe organizatat e përfshira në procesin e zbardhjes së fa t të personave të
zhdukur.

Që nga ardhja në Kosovë e Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit, në vi n 2008, ekspertët e
EULEX-it kanë ndihmuar IML në fushën e antropologjisë mjekoligjore dhe arkeologjisë si dhe në fushën e
patologjisë mjekoligjore dhe he mit të vendit të krimit. EULEX punon me IML për të siguruar se ka të
punësuar të trajnuar dhe të a ë për të ofruar eksper zë mjekoligjore në përputhje me standardet
ndërkombëtare dhe prak kat më të mira Evropiane.
Me kërkesë të Drejtorit të IML, EULEX-i ofron eksper zë të çdo lloji të ekzaminimit mjeko-ligjor, përfshirë
edhe autopsitë. EULEX-i emëron zëvendësdrejtorin e IML, i cili është përgjegjës për përfshirjen
operacionale të punësuarve të EULEX-it. Pjesëtaret e EULEX-it janë të vendosur në hapësirat e IML.
Pyetje: Cili është roli i Zyrës së Prokurorisë Speciale të Kosovës (PSK)?
Përgjigje: Prokuroria Speciale e Kosovës (PSK) është themeluar në vi n 2008. Roli i saj është të hetojë dhe
përndjekë Krimet kundër njerëzimit, Krimet e Lu ës në kundërsh m me konventat e Gjenevës dhe krimet e
lu ës si shkelje e dokeve dhe zakoneve të lu ës, të aplikueshme në konﬂiktet e armatosura, jo të karakterit
ndërkombëtar. Si e llë, është përgjegjëse për he min e rasteve të zhdukjes me forcë të personave. Në maj
të vi t 2014 përgjegjësitë për marrjen e urdhëresës nga gjykata, për zhvarrim të personave të zhdukur janë
bartur nga EULEX te PSK.
Pyetje: Cilat organizata ndërkombëtare janë të përfshira në zgjidhjen e çështjes së personave të zhdukur
dhe cili është roli i tyre?
Përgjigje: Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur - KNPZH
Komisioni Ndërkombëtar për Persona të Zhdukur është organizatë ndërkombëtare e themeluar me
inicia vë të Presiden t të SHBA Clinton në vi n 1996, në Sami n e G-7 në Lion të Francës. Në vi n 2014
KNPZH u bë organizatë ndërkombëtare e bazuar në traktat dhe selia e j qendrore gjendet në Hagë,
Holandë.
Manda i KNPZH-së është të sigurojë bashkëpunimin e qeverive dhe të tjerëve për të gjetur dhe iden ﬁkuar
personat e zhdukur si pasojë e konﬂikteve, shkeljeve të drejtave të njeriut,
fatkeqësive, krimit të organizuar, migrimit të parregullt dhe shkaqeve tjera. KNPZH-ja, gjithashtu përkrahë
punën e organizatave tjera, inkurajon përfshirjen e publikut në ak vitetet e j dhe i kontribuon zhvillimit të
duhur të përkuj mit dhe nderimit për të zhdukurit.
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KNPZH-ja pranon donacione vullnetare nga qeveritë për t'i ndihmuar vendet të cilat kanë problemin serioze
të personave të zhdukur. Është organizatë e pavarur e cila ndjek modelin e bazuar në ligj të çështjes së
personave të zhdukur.
KNPZH-ja ka punuar për të trajtuar çështjen e personave të zhdukur si pasojë e konﬂik t në Kosovë që nga
vi 1999. Që nga vi 2003, KNPZH-ja ka ndihmuar Kosovën përmes iden ﬁkimeve të udhëhequra nga ADN,
ﬁllimisht me Administratën e Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe që nga vi
2008 me Misionin e Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit (EULEX), Departamen n e Mjekësisë Ligjore.
KNPZH-ja ka ndihmuar gjithashtu qeverinë e Serbisë që nga vi 2001, në gjetjen dhe iden ﬁkimin e
personave të zhdukur nga konﬂik në Kosovë. KNPZH-ja ka fuqizuar shoqatat e familjeve të personave të
zhdukur për t'i realizuar të drejtat e tyre për të vërtetën dhe drejtësinë dhe për të lobuar tek autoritetet për
t'i përmbushur obligimet e tyre për gjetjen e personave të zhdukur dhe për të siguruar përkrahje sociale dhe
ekonomike për familjet.
Si pjesë e manda t të j, KNPZH-ja inkurajon pjesëmarrjen ak ve të shoqërisë civile dhe në veçan familjeve
të zhdukurve. E bën këtë përmes edukimit, trajnimit dhe programeve për grante me qëllim të fuqizimit të
anëtareve të familjeve dhe të tjerëve. Asistenca teknike e KNPZH-së si burim global, është në dispozicion për
qeveritë dhe të tjerët të angazhuar në traj min e çështjes së personave të zhdukur. Ndihma teknike
përkrahet nga Kapacite i Gatshëm për të kryer iden ﬁkimet me ADN në shkallë të gjerë, Divizioni për
Arkeologji dhe Antropologji me a ësitë e ekspertëve për gjetjen, zhvarrosjen dhe ekzaminimin e mbetjeve
njerëzorë dhe Sistemi i Menaxhimit të Bazave të Dhënave (iDMS) i dizajnuar posaçërisht. Sistemi iDMS, dhe
Qendra e Kërkimit Online e lidhur me të (QKO), janë të dizajnuara me sigurinë e të dhënave, si priorite n më
të lartë. Qendra e Kërkimit Online, është një mjet interak v i kërkimit të personave të zhdukur. Familjet
mund ta përdorin për të marrë dhe për të dhënë informacione.
Sistemi Laboratorik i KNPZH-së për ADN, është i akredituar ndërkombëtarisht me standardet më të larta (IS0
17025) në një proces të vazhdueshëm rigoroz i cili përfshinë inspek min teknik dhe shqyr min e të gjitha
metodave dhe procedurave të kontrollit të cilësisë.
Pyetje: Cili është roli i Komite t Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq - KNKK?
Përgjigje: Komite Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) është organizatë e paanshme, neutrale dhe e
pavarur, misioni ekskluziv humanitar i të cilit është të mbrojë jetët dhe dinjite n e vik mave të konﬂikteve të
armatosura dhe situatave tjera të dhunës dhe tu ofrojë atyre ndihmë.
KNKK ka luajtur rol ak v në gjurmimin e personave të cilët u zhdukën gjatë konﬂikteve në Ballkan që nga
ﬁllimi i viteve 90-të. Qasja e KNKK është e bazuar në të Drejtën e familjes për të Ditur për fa n e të afërmve të
tyre të zhdukur, e njohur kështu me Ligjin Humanitar Ndërkombëtar, dhe për të trajtuar nevojat e tyre si
persona të cilët jetojnë me ankth dhe pasiguri.
Zbardhja e fa t dhe vendndodhjes së personave të zhdukur dhe përgjigja e duhur për nevojat e familjeve të
tyre, kanë qenë fokusi kryesor i KNKK-së që nga shpërthimi i konﬂik t të armatosur në Kosovë. Që atëherë,
ka mbledhur informata për rastet e zhdukjes, direkt nga familjet e të zhdukurve.
KNKK prërgjatë viteve, ka kërkuar nga autoritetet në Prish në dhe Beograd që të ofrojnë informacione të
cilat mund të ndihmojnë në zbardhjen e fa t dhe vendndodhjes së personave të zhdukur duke ju kërkuar
atyre të plotësojnë obligimet për të trajtuar të drejtën për të ditur permes Grupit Punues për Personat e
3
Zhdukur te udhehequr nga KNKK.

3

4

http://familylinks.icrc.org/kosovo/en/Pages/background-information.aspx

“PËRKRAHJE PËR ZGJIDHJEN E RASTEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR - THYERJA E NGËRÇIT”

KNKK mirëmban Listën e përkohshme të personave të zhdukur, të dakorduar nga Delegacionet e Beogradit
dhe Prish nës dhe ju ofron rregullisht versionet e përditësuara autoriteteve relevante në Beograd dhe
Prish në.4
Cilat Ins tucione tjera në Rajon janë të përfshira në proces?
Pyetje: Cili është roli i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për Personat e Zhdukur?
Përgjigje: Komisioni Qeveritar i Serbisë për Personat e Zhdukur (Komisioni i Serbisë) u themelua me vendim
të qeverisë së Republikës së Serbisë me 6 qershor 2006 me mandat të zgjidhjes së çështjes së personave të
zhdukur të cilët u zhdukën gjatë konﬂikteve të armatosura në territorin e ish Jugosllavisë. Komisioni i
Qeverisë së Serbisë për Personat e Zhdukur mori mbi vete të gjitha ak vitetet dhe obligimet e Komisionit të
Këshillit të Ministrave për Personat e Zhdukur të Serbisë dhe Malit të Zi, i cili u themelua në vi n 2003, duke
vazhduar ak vite n e organeve qeveritare të cilat ishin formuar që në vi n 1991 dhe të cilat merreshin me
çështjen e personave të zhdukur, të burgosur dhe të vrarë gjatë konﬂikteve të armatosura në territorin e ish
Jugosllavisë.
Komisioni i Qeverisë së Serbisë për Personat e Zhdukur ka Kryetarin dhe anëtarët të cilët janë përfaqësues
të ministrive përkatëse.
Departamen për Personat e Zhdukur në Komisaria n për Refugjatë dhe migrimet ofron përkrahjen me
ekspertë dhe atë tekniko-administra ve, përfshirë edhe bashkërendimin e të gjitha ak viteteve për qëllime
të Komisionit
Komisioni i Serbisë:
1.

Monitoron, studion dhe përga t propozimet për të trajtuar çështjen e personave të zhdukur;

2.

Mbledh informacione dhe ofron njo ime për personat të cilët janë zhdukur gjatë konﬂikteve të
armatosura në territorin e ish Jugosllavisë;

3.

Përmbush obligimet të cilat dalin nga marrëveshjet ndërkombëtare dhe marrëveshjet në lidhje me
çështjen e personave të zhdukur;

4.

Bashkërendon punën e ins tucioneve dhe organizatave përkatëse në procesin e kërkimit për
personat e zhdukur, zhvarrimet dhe iden ﬁkimet; dhe

5.

Bashkëpunon me autoritetet përgjegjëse, familjet dhe shoqatat e personave të zhdukur për të
trajtuar statusin e personave të zhdukur dhe çështjet humanitare që prekin familjet e të zhdukurve.

Pyetje: Cili është roli i Zyrës së Prokurorit për Krime Lu e të Serbisë?
Përgjigje: Zyra e Prokurorit për Krime Lu e është përgjegjëse për përndjekjen e veprave penale të parapara
në Kapitullin XVI të Kodit Themelor Penal, si p.sh veprat penale krime kundër njerëzimit dhe ligjeve
ndërkombëtare, si dhe veprat penale të njohura nga statu i Gjykatës Penale Ndërkombëtare për ishJugosllavi (ICTY). Këto përfshijnë gjenocidin, krimet e lu ës kundër civilëve, krimet e lu ës kundër
personave të plagosur ose të sëmurë, krimet e lu ës kundër të burgosurve të lu ës, shkatërrimin e
monumenteve kulturore dhe historike, si dhe shkeljet tjera të ligjit humanitar ndërkombëtar. Zyra e
Prokurorit për Krime Lu e është përgjegjëse për përndjekjen e kryesve të veprave penale të kryera në
territorin e ish Republikës Socialiste Federa ve të Jugosllavisë, pavarësisht shtetësisë, kombësisë, racës apo
përkatësisë fetare të kryesve të veprave ose vik mave. Zyra e Prokurorit për Krime Lu e është përgjegjëse
për përndjekjen e rasteve në të dyja instancat dhe të reagojë ndaj parashtresave ligjore. Ak vitetet e Zyrës
së Prokurorit për Krime Lu e janë të bazuara në dokumentet ligjore ndërkombëtare dhe në legjislacionin
vendor.5
4
5

https://www.icrc.org/en/document/missing-persons-western-balkans
http://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/o_nama_cir.htm
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Pyetje: Cili është Roli i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur të Malit të Zi?
Përgjigje: Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur i Republikës së Malit të Zi (Komisioni i Malit të Zi)
është themeluar me vendim të Qeverisë së Malit të Zi më 10 shkurt 2011. Qëllimi i Komisionit është që
të shqyrtojë, të përcjellë dhe të bëjë propozime për zgjidhjen e çështjes së personave të zhdukur, në
territorin e Malit të Zi, si pasojë e konﬂikteve të armatosura në ish-Jugosllavi; kryej detyrimet që rrjedhin
nga traktatet dhe marrëveshjet ndërkombëtare që kanë të bëjnë me personat e zhdukur; të koordinojë
ak vitetet e autoriteteve relevante dhe organizatave në procesin e kërkimit të personave të zhdukur,
zhvarrosjen dhe iden ﬁkimin; bashkëpunojnë me autoritetet përkatëse, individët dhe shoqatat e
familjarëve të personave të zhdukur në zgjidhjen e statusit dhe çshtjeve humane të familjeve të tyre.
Komisioni i Malit të Zi përbëhet nga anëtarët e: Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale, Ministrisë së
Punëve të Jashtme dhe Integrimeve Evropiane, Ministrisë së Mbrojtjes, Ministrisë së Brendshme, En t
për Refugjatë dhe Kryqit të Kuq të Malit të Zi. Kryesuesi i Komsionit dhe anëtarët emërohen nga Qeveria
e Malit të Zi
2. Legjislacioni dhe Dëmshpërblimet
Pyetje: Çfarë të drejtash kam sipas Ligjit të Kosovës për Personat e Zhdukur?
Përgjigje: Si anëtarë i familjes së personit të zhdukur, Ligji për Personat e Zhdukur ju ofron këto të drejta:
1.

Ju keni të drejtë për të ditur për fa n e atyre të cilët i raportuat si të zhdukur, si pasojë e
konﬂik t në Kosovë gjatë periudhës 1 janar 1998 – 31 dhjetor 2000. Kjo do të thotë se ju duhet
të ju sigurohen përpjekje efek ve hetuese nga ana e autoriteteve.
Ju nuk duhet të ndëshkoheni ose t'i ekspozoheni kërcënimeve, dhunës apo ndonjë forme tjetër
frikësimi sepse doni të dini për fa n dhe vendndodhjen e anëtarit të zhdukur të familjes.
Si bashkëshort/e i personit të zhdukur, statusi juaj civil nuk ndryshon deri në iden ﬁkimin e
mbetjeve mortore të të afërmit tuaj dhe derisa të lëshohet cer ﬁkata e vdekjes, ose derisa i
afërmi juaj i zhdukur nuk deklarohet si i vdekur nga gjykata në bazë të ligjit për procedurën
jokontes more.
Ju mund t'i kërkoni gjykatës kompetente të vendbanimit të fundit të personit të zhdukur, që të
merrni autorizim për të menaxhuar përkohësisht pronën dhe pasurinë e personit të zhdukur.
Gjykata mund ta japë këtë autorizim nëse kërkesa është në interesin më të mirë të personit të
zhdukur. Në ras n kur personi i zhdukur shpallet i vdekur, sipas dispozitave të Ligjit për
Procedurën Jokontes more, ju mund të caktoheni si kujdestar sipas të njëj t ligj.
Nëse ju arrini të dëshmoni varësinë materiale nga të ardhurat e personit të zhdukur, mund të
aplikoni në gjykatën kompetente të vendbanimit të fundit të personit të zhdukur që të
merrni një pagesë (ditore) nga pasuritë e personit të zhdukur.
Ju nuk jeni të detyruar të paguani shpenzimet e rivarrimit pas iden ﬁkimit të mbetjeve mortore
të të afërmit tuaj. Komisioni i Kosovës do t'i mbuloj shpenzimet.
Ju keni të drejtë qasjeje në informata nga regjistri qendror i personave të zhdukur. Këto të dhëna
duhet të jenë në dispozicionin tuaj në bazë të legjislacionit përkatës për mbrojtjen e të dhënave
personale.
Ju keni të drejta të barabarta dhe nuk duhet të jeni subjekt i diksriminimit bazuar në racë,
ngjyrën, gjininë, gjuhën, fenë, bindjet poli ke apo tjera, prejardhjen tuaj kombëtare apo sociale,
përkatësinë etnike, pronën, kushtet ekonomike apo sociale, orien min seksual, lindjen, a ësitë
e kuﬁzuara apo ndonjë status tjetër personal.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.
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Pyetje: A parashikon Ligji për Personat e Zhdukur krijimin e Regjistrit Qendror të Personave të Zhdukur
në Kosovë dhe çfarë është Regjistri Qendror?
Përgjigje: Sipas Ligjit për Personat e Zhdukur, Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur duhet të
krijojë Regjistrin Qendror të Personave të Zhdukur, i cili duhet të përmbajë të dhënat për personat e
zhdukur të mbledhura nga të gjitha burimet në dispozicion, për të ndihmuar në zbulimin e iden te t
dhe lokacionit si dhe rrethanat e zhdukjes së personit të zhdukur
Pyetje: Si mund të kontrolloj, nëse informacioni për anëtarin m të familjes ose të afërmin e zhdukur
është përfshirë në Regjistrin Qendror të Personave të Zhdukur?
Përgjigje: Bazuar në Nenin 14 të Ligjit për Personat e Zhdukur, anëtarët e familjes kanë të drejtë qasjeje
në të dhënat e disponueshme në Regjistrin Qendror të Personave të Zhdukur. Informacionet duhet të
jenë në dispozicion edhe të organizatave tjera të cilat kanë mandat për kërkimin, gjetjen dhe
iden ﬁkimin e personave të zhdukur. Kërkesa për qasje në Regjistrin Qendror mund të parashtrohet nga
ju ose përfaqësuesi juaj ligjor, tek Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur. Komisioni do të shqyrtoje
kërkesën tuaj dhe do të marr vendim jo më vonë se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e parashtrimit të
kërkesës
Pyetje: Çfarë të drejtash ligjore kam në bazë të ligjit Nr.04/L-054 për Statusin dhe të Drejtat e Mar rëve,
Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Vik mave të Dhunës Seksuale të
Lu ës, Vik mave Civile dhe Familjeve të Tyre?
Përgjigje: Si anëtarë i familjes së të zhdukurit ju keni këto të drejta dhe beneﬁcione parashikuar me këtë
ligj:
1.
2.
3.
4.

Pension familjar;
Përkujdesje shëndetësore primare dhe sekondare pa pagesë në ins tucionet shëndetësore
publike;
Lirim nga ta mi në pronë, nëse familja e ngushtë është në gjendje të rëndë materiale; dhe
Tarifë të lirë dhe të reduktuar të konsumit të energjisë elektrike për nevoja personale nëse
familja e ngushtë përballet me gjendje të rëndë ekonomike dhe i plotëson kriteret sipas skemës
së asistencës sociale.

Nëse ju jeni anëtarë i familjes së ushtarëve të zhdukur të UÇK-së, ju gjithashtu mund t'i realizoni këto të
drejta dhe beneﬁcione:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Te drejte në pension familjar
Përparësinë në punësim në kushte të barabarta;
Përparësinë në regjistrim dhe pranim në ins tucione arsimore publike në kushte të barabarta
me të tjerët;
Bursën për shkollim të mesëm dhe universitar;
Vendosjen në konvikte studentore pa pagesë;
Përkujdesjen për strehim familjar;
Tarifë të lirë dhe të reduktuar të konsumit të energjisë elektrike për nevoja personale në
rast të gjendjes së rëndë ekonomike, kur i plotëson kriteret sipas skemës së asistencës sociale
Lirimin nga pagesa e taksave gjyqësore, administra ve dhe publike;
Përkujdesjen shëndetësore primare, sekondare dhe terciare falas, në ins tucione publike
shëndetësore;
Vendosjen pa kompensim në shtëpitë e personave të moshuar;
Lirimin nga pagesat administra ve në shkollimin universitar publik;
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Pyetje: Kush mund t'i realizojë të drejtat dhe beneﬁtet sipas Ligjit nr. 04/l-054 dhe Ligjit nr. 04/l-172 për
ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/l-054?
Përgjigje: Ju mund të aplikoni për beneﬁcione ﬁnanciare nëse jeni bashkshor /ja, fëmijët, prindërit, njerku,
njerka, femija i burrit/gruas, fëmijët e adoptuar, bashkëshor /ja jashtëmartesor i personit të zhdukur.
Bashkëshor /ja humbet të drejtën e përﬁ mit për beneﬁte ﬁnaciare të parapara me këtë ligj nëse
rimartohen. Nëse jeni fëmijë i personit të zhdukur, ju keni të drejtë për beneﬁcione ﬁnanciare sipas kë j ligji,
derisa të arrini moshën tetëmbëdhjetë vjeç (18), përkatësisht deri në moshën njëzetegjashtë vjeç (26) nëse
jeni të regjistruar në unversitet.
Pyetje: Çfarë dokumentesh duhet të paraqesë kur t'i kërkojë të drejtat sipas Ligjit nr. 04/L-054 dhe Ligjit nr.
04/L-172 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-054?
Përgjigje: Kur të aplikoni për të realizuar të drejtat sipas Ligjit Nr.04/L-054, ju duhet të parashtroni:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Letërnjo im të vlefshëm të Kosovës;
Cer ﬁkatë të lëshuar nga Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur ose autorite
përgjegjës komunal se personi është zhdukur në periudhën 01.01.1998 gjer 31.12.2000 (Data
dhe vendi i Zhdukjes);
Cer ﬁkatën e Lindjes të aplikuesit (origjinalin);
Cer ﬁkatën e lindjes të personit të Zhdukur;
Cer ﬁkatën e martesës në rastet kur aplikues është gruaja/burri i personit të zhdukur,
Në mungesë të cer ﬁkatës së martesës, martesa duhet të vërtetohet përmes procedurës
gjyqësore;
Kur aplikuesit janë fëmijë pa përkujdesje prindore, nën moshën 18 vjeçare, kërkohet vendimi
i Qendrës për punë sociale mbi kujdestarinë;
Cer ﬁkata e lindjes e fëmijës (fëmijëve);
Dy fotograﬁ tuaja (të aplikuesit)

Pyetje: Ku mund të aplikoj për të drejtat dhe beneﬁcionet e parapara me Ligjin Nr.04/L-054 dhe Ligjin Nr. 04/L172 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 04/L-054?
Përgjigje: Ju mund të parashtroni aplikimin tuaj për beneﬁte ﬁnanciare të parapara me Ligjin nr. 04/l-054 dhe
Ligjit nr. 04/l-172 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-054 në zyrat rajonale të skemës DFIDL në
rajonin e Prish nës, Pejës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës dhe Ferizajit (shih kontaktet në faqen e fundit të
kë j Udhëzuesi).
Pyetje: Çfarë nëse kam më shumë se një anëtar të familjes, të zhdukur?
Përgjigje: Ka rritje progresive të pensionit familjar për familjet me më shumë se një anëtar të zhdukur;
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1.

Baza e pensionit familjar për anëtarin e familjes me dy të zhdukur, do të rritet për 20%.

2.

Baza e pensionit familjar për anëtarët e familjes me 3 të zhdukur, do të rritet për 30%.

3.

Baza e pensionit familjar për anëtarët e familjes me 4 të zhdukur, do të rritet për 40%

4.

Baza e pensionit familjar për anëtarët e familjes me 5 të zhdukur, do të rritet për 50%
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Pyetje: Nëse mendoj se të drejtat e mija janë shkelur, si mund të parashtroj ankimimin ligjor?
Përgjigje: Nëse ju nuk jeni të kënaqur me vendimin e Zyrtarit rajonal, në përgjigje të kërkesës suaj për
realizimin e të drejtave dhe beneﬁteve të parapara me ligjin për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve,
invalidëve, veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, vik mave të Dhunës Seksuale të Lu ës,
Vik mave Civile dhe Familjeve të Tyre, në rajonin e Prish nës, Pejës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës dhe
Ferizajit, ju mund të paraqitni ankesën tek Komisioni për Ankesa të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale
brenda afa t 15 ditor pas pranimit të vendimit. Nëse doni të paraqitni ankesë kundër vendimit të Komisionit
për Ankesa, mund të hapet konﬂikt administra v tek Gjykata themelore në Prish në, departamen për
çështje administra ve, brenda afa t 30 ditor nga marrja e vendimit te Komisionit te Ankesave të Ministrisë
për Punë dhe Mirëqënje Sociale.
Pyetje: A ofrohet Ndihma Juridike Falas?
Përgjigje: Po, në bazë të Kushtetutës së Kosovës, ju keni të drejtë për ndihmë juridike falas. Ndihma Juridike
Falas ofrohet nga Agjencioni i Kosovës për Ndihmë Juridike Falas, i themeluar në vi n 2006 si dhe përmes një
numri të OJQ-ve. Kontaktet e OJQ-ve të cilat ofrojnë Ndihmë Juridike Falas mund të gjenden në fund të kë j
udhëzuesi.
Llojet e Ndihmës Juridike Falas:
1.
2.
3.

Informacion ligjor dhe këshillim në lidhje me procedurat ligjore
Har mi i dokumenteve dhe ndihma e plotë teknike në lidhje me plotësimin e ras t
Përfaqësimi në procedurën civile, penale, administra ve dhe kundërvajtëse.

Pyetje: A i plotësoj kushtet për të pranuar Ndihmë Juridike Falas?
Përgjigje: Kategoritë në vijim i plotësojnë kushtet për të pranuar ndihmë juridike falas:
·
·
·
·

Shtetasit me vendbanim në territorin e Kosovës;
Persona me qëndrim të përkohshëm në Kosovë;
Persona të tjerë të përcaktuar me Ligj dhe me rregullat ndërkombëtare të cilat e obligojnë Kosovën
Personat të cilëve ndihma juridike falas ju ofrohet në bazë të parimit të reciprocite t.

Pyetje: A ka kritere të tjera për ofrimin e Ndihmës Juridike Falas?
Përgjigje:
1.
2.

Ndihma juridike Falas ju ofrohet të gjithë personave të cilët marrin ndihmë sociale ose janë në gjendje
ﬁnanciare te ngjashme;
Personave të ardhurat e përgjithshme familjare të cilëve, janë më të ulëta se të ardhurat mesatare
familjare.

Pyetje: Ku mund të aplikoj?
Përgjigje: Ju mund të parashtroni kërkesën tuaj për ndihme juridike falas ne zyrat rajonale të Agjencisë së
Kosovës për Ndihmë Juridike Falas. Adresat e Zyrave Rajonale mund të gjenden ne fund të kë j udhëzuesi.
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Pyetje: Nga cilat burime mund të kërkojë fonde për ak vitetet e Shoqatës Familjare për Persona të Zhdukur?
Përgjigje: Nëse jeni anëtarë i një Shoqate të regjistruar familjare, ju mund të parashtroni kërkesën tuaj për
fonde në emër të Shoqatës, tek Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur. Ju mund të aplikoni për
përkrahje ﬁnanciare edhe tek Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale për Grante dhe Subvencione nga kjo
Ministri.
Pyetje: Kush mund të aplikojë për grantet dhe subvencione tek Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale?
Përgjigje: Subjektet e mëposhtme mund të aplikojnë për grante dhe subvencione;
1.
Individi i cili ka nevojë për një pagesë në para të gatshme, për zgjidhjen e një problemi
emergjent;
2.
Organizatata jo-Qeveritare (OJQ-të) dhe shoqatat që ofrojnë shërbime të punësimit dhe
trajnimit profesional për personat me a ësi të kuﬁzuara;
3.
OJQ-të dhe shoqatat që ofrojnë shërbime të mirëqenies sociale për mbrojtje të fëmijëve;
4.
OJQ-të dhe shoqatat që ofrojnë shërbime të mirëqenies sociale për personat me a ësi të
kuﬁzuara;
5.
OJQ-të dhe shoqatat që ofrojnë shërbime të mirëqenies sociale për personat e moshuar;
6.
OJQ-të dhe shoqatat që ofrojnë shërbime për vik mat e dhunës dhe traﬁkimit; dhe
7.
OJQ-të dhe shoqatat që ofrojnë shërbime për invalidët e lu ës, familjet e dëshmorëve,
vik mave civile dhe veteranët e lu ës.
Pyetje: Çfarë dokumentesh duhet të paraqet shoqata jone për të aplikuar për subvencione dhe grante?
Përgjigje: Për të aplikuar për subvencione dhe grante, OJQ duhet të paraqesë këto dokumente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Projekt propozimin që përfshin qëllimin dhe ak vitetet e projek t;
Buxhe n e detajuar si dhe arsye min e linjave buxhetore;
Afa n e precizuar kohor për implemen m dhe vendin;
Përshkrimin e detajuar të përﬁtuesve dhe pjesëmarrësve;
Përshkrimin e detajuar të kapaciteteve menaxhuese të organizatës, përfshirë: personelin,
pajisjet dhe a ësinë për të menaxhuar buxhe n e paraparë për ak vitete;
CV-të e ekspertëve të angazhuar në projekt;
Referencat;
Kopje të kontratave dhe memorandum mirëkup mi;
Cer ﬁkatën e regjistrimit të OJQ-së, konform ligjeve të aplikueshme në Kosovë;
Xhirollogarinë në njërën prej bankave komerciale të Kosovës;
Cer ﬁkatën e regjistrimit dhe statu n e saj;
Cer ﬁkatën e numrit ﬁskal;
Cer ﬁkatën nga Gjykata Administra ve se OJQ nuk është nën he m;
Cer ﬁkatën e Administratës ta more dhe

Pyetje: Ku mund të marr formularin e aplikimit për grante dhe subvencione?
Përgjigje: Ju mund ta merrni formularin e aplikimit për grante dhe subvencionet bashkangjitur në fund të
kë j Udhëzuesi ose mund ta shkarkoni atë; h ps://mpms.rks-gov.net/sq-al/linqe/shpalljetpublikimet.aspx
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3. Kush konsiderohet, dhe si të raportojë personin e zhdukur
Pyetje: Kush konsiderohet “person i zhdukur”?
Përgjigje: Ligji për Personat e Zhdukur përcakton personin e zhdukur si: “person i zhdukur është personi
vendndodhja e të cilit është e panjohur për familjarët dhe kërkuesit e j/saj dhe i cili në bazë të
informacionit të besueshëm, është zhdukur në periudhën mes 1 janarit 1998 dhe 31 dhjetorit 2000, si
pasojë e lu ës në Kosovë në vitet 1998-1999.” Personi konsiderohet I zhdukur edhe nëse ai/ajo supozohet
të jenë të vdekur por vendndodhja e mbetjeve mortore mbetet e panjohur
Pyetje: Kush mund të raportojë personin e zhdukur?
Përgjigje: Kërkesa për të regjistruar personin e zhdukur mund të parashtrohet nga:
1.

Anëtari i Familjes së personit të zhdukur;

2.

Persona të tjerë të cilët nuk kanë lidhje me personin e zhdukur; ose

3.

Autoritetet përgjegjëse zyrtare si policia apo autoritetet komunale.

Pyetje: Si të raportoj personin e Zhdukur në Kosovë?
Përgjigje: Në Kosovë, ju mund të raportoni personin e zhdukur duke kontaktuar Komisionin e Kosovës. Ju
gjithashtu, mund të inicioni ras n e personit të zhdukur duke kontaktuar zyrtarët përgjegjës komunal në
komunën tuaj (ju lutem shikoni Anex-in II, Kontaktet në fund të Udhëzuesit). Të gjitha raportet do të
veriﬁkohen nga Komisioni i Kosovës. Ju mund të ofroni informacione për personat e zhdukur edhe te KNKK.
Pyetje: Çfarë informacionesh duhet të ofrojë kur të raportoj personin e zhdukur tek Komisioni për Persona
të Zhdukur?
Përgjigje: Për të raportuar personin e zhdukur, ju duhet të ofroni “informatat minimale për personin e
zhdukur” të përcaktuara në Nenin 2 të Ligjit për Personat e Zhdukur. Dhe të cilat janë:
1.
2.
3.
4.

Emri, emri i prindit dhe mbiemri i personit të zhdukur;
Gjinia e personit të Zhdukur;
Vendi dhe data (ose vetëm vi ) i lindjes së perosnit të zhdukur;
Vendi dhe data (ose vetëm vi i supozuar) i zhdukjes, nëse dihen rretahnat e zhdukjes.

Kur mungojnë të dhënat minimale për të veriﬁkuar iden te n (dhe statusin) e personit të zhdukur,
Komisioni duhet të përcaktojë nëse personi ka ekzistuar dhe nëse ai apo ajo janë zhdukur brenda kushteve
të parapara me Ligjin për Personat e Zhdukur.
Pyetje: Tek cilat ins tucione të tjera mund të raportoj personin e zhdukur?
Përgjigje: Ju gjithashtu mund të raportoni personin e zhdukur tek:
- Komisioni i Serbisë (shikoni Anex-in II Kontaktet në fund të kë j Udhëzuesi).
- Zyrat komunale të Kryqit të Kuq në Serbi, të cilat do ja përcjellin informacionet KNKK për t'i përfshirë në
listën e përkohshme të personave të zhdukur (Shikoni Anex-in II Kontaktet në fund të kë j Udhëzuesi).
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Pyetje: Si mund të ndihmojë KNPZH-ja?
Përgjigje: Ju gjithashtu mund të raportoni ras n e personit të zhdukur përmes Qendrës së Kërkimit Online
të KNPZH-së duke vizituar: h p://www.icmp.int/fdmsweb/index.php?w=mp_reg&l=en. Detajet e rasteve
të raportuara tek KNPZH-ja do të përcillen tek autoritetet përgjegjëse.
4. Gjetja dhe Zhvarrimi i Mbetjeve Mortore
Pyetje: Çfarë duhet të bëj nëse kam informacion në lidhje me vendin e mundshëm të varrezave në lidhje
me konﬂik n në Kosovë? Si mund të raportoj?
Përgjigje: Nëse keni informacione në lidhje me vendin e mundshëm të varrezave, ju mund t'i ofroni ato në
mënyrë anonime duke kontaktuar Komisionin e Kosovës ose Komisionin e Serbisë për personat e zhdukur
(shikoni Anex-in II për kontaktet). Këto agjenci do t'i dërgojnë informacionet tuaja tek zyrat përgjegjëse të
prokurorisë për të marrë lejen e gjykatës për zhvarrim. Ju mund t'i jepni informacion, direkt, edhe Zyrës së
Prokurorisë Speciale të Kosovës në Prish në, ose Zyrës së Prokurorisë për Krime lu e të Serbisë në
Beograd. (shikoni Anex-in II: kontaktet).
Pyetje: Cilat janë burimet e mundshme të informacionit për gjetjen e varrezave të fshehta?
Përgjigje: Ka shumë lloje informacionesh për varrezat e fshehta, përfshirë dëshmitarët, agjencitë policore,
agjencitë e inteligjencës si dhe burime ushtarake në Serbi dhe Kosovë.
Pyetje: Çfarë ndodh me informacionet për vendvarrimet në Kosovë?
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Informacionet për vendin e varrezave të Mundshme

IML

KQPZH i Kosovës

GP i KNKK

Njësi për krime lu e i EULEX-it/Policia e Kosovës

Kërkesa për Urdhëresë Gjyqësore për gërmim të
vend varrimit të mundshëm

He met shtesë

PSRK e Kosovës

Urdhēresa Gjyqësore për gërmimin e vend
varrezës së mundshme

Gërmimi

KQPZH i Malit të
Zi *2

Njësi për krime lu e i
EULEX-it/Policia e Kosovës

PSRK e
Kosovës

Nuk gjenden mbetje
njerëzore

IML

KQPZH I Kosovës /
Delegacioni I
Prish nës

KNKK*1

KQPZH i
Serbisë
/Delegacioni i
Beograd-it *1

Gjenden dhe zhvarrosen
mbetje njerëzore

Mostrat post mortem dërgohen
në KNPZH (ICMP) për tes m dhe
përputhje

*1: Në vend gërmime me interes të përbashkët, Ins tucionet e Serbisë
të përfaqësuara nga Deleagcioni i Beogradit marrin pjesë me esën e
përcjellur përmes GP të udhëhequr nga KNKK.

KNPZH (ICMP)
Analiza e ADN-së

*2: Në vend gërmime me interes të KQPZH të Malit të Zi.
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Pyetje: Kush është përgjegjës për vend zhvarrimet në Kosovë dhe cili është roli i Zyrës së Prokurorit?
Përgjigje: Sipas ligjit, Zyra e Prokurorisë Speciale të Kosovës (PSK) është përgjegjëse për çdo vend zhvarrim
në Kosovë. Urdhëresa Gjyqësore është e nevojshme për të marrë mostrat gjene ke (ADN). Nëse zhvarrimi
rezulton me gjetjen e mbetjeve njerëzore, zyrtarët e IML transportojnë mbetjet në Morgun e Prish nës për
ruajtje dhe eksper zë. Sipas nenit 139 të Kodit Penal të Kosovës, ekzaminimi post mortem kryhet nga
eksper i kualiﬁkuar mjeko-ligjor me urdhër të PSK-së
Pyetje: Sa mund të zgjasë zhvarrimi?
Përgjigje: Kjo varet nga madhësia dhe natyra e vendvarrimit. Zhvarrimi i thjeshtë mund të përfundojë
brenda një deri në disa ditë, por disa varreza janë shumë të ndërlikuara dhe mund të zgjasë disa javë ose
edhe muaj, posaçërisht nëse janë në lokacione të vësh ra ose aty ku ekziston rreziku i mjeteve të
pashpërthyera në zonë. Duhet marr parasysh edhe madhësinë e varrezës, karakteris kat e terrenit dhe
kushtet atmosferike mund të ndikojnë në kohëzgjatjen e procesit të zhvarrimit.
Pyetje: Sipas Ligjit, kush duhet të jetë i pranishëm gjatë zhvarrimit në Kosovë?
Përgjigje: Kur është gjetur vendi potencial në bazë të he meve, disa ins tucione duhet të jenë të pranishme
në vend zhvarrim. Këto janë Prokurori nga PSK, Hetuesit e njësi t për krime lu e, Hetuesit e Skenës së Krimit
dhe zyrtarët e IML të cilët janë të mandatuar për të bërë zhvarrimin. Prokurori mund të lejojë edhe palët e
tjera të jenë të pranishme në vend zhvarrim, përfshirë edhe familjet e personave të zhdukur ose
dëshmitarët.
Autoritetet e Kosovës mund të ojnë autoritetet e Serbisë, të përfaqësuara nga Delegacioni i Beogradit, për
të qenë të pranishëm në vend zhvarrim në territorin e Kosovës përmes mekanizmit të Grupit Punues të
Kryesuar nga KNKK.
Marrëveshja e nënshkruar nga Komisioni i Kosovës dhe Komisioni i Malit të Zi në tetor të vi t 2015 i
mundëson Komisionit të Malit të Zi të jetë i pranishëm në vend zhvarrime në territorin e Kosovës kur
Komisioni i Malit të Zi ka interes në ndonjë vend zhvarrim të veçantë nëse besohet se aty mund të jenë të
varrosur qytetarë të Malit të Zi.
Pyetje: A mund të ofrojë KNPZH-ja ndihmë në zhvarrimin dhe ekzaminimin e mbetjeve mortore?
Përgjigje: KNPZH-ja rregullisht është e uar të ndihmojë gjatë zhvarrimeve dhe ekzaminimeve nga
autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës, Serbisë dhe Kroacisë. KNPZH-ja ka një numër të madh të
punësuarish në fushën e arkeologjisë dhe antropologjisë. Në Kosovë, Marrëveshja me UNMIK-un e
përjashton KNPZH-në nga ofrimi i ndihmës në vend zhvarrime; megjithatë, nga vi 2003 KNPZH-ja është
lejuar që të ofrojë ndihmë në iden ﬁkime.
Pyetje: Ku mbahen mbetjet mortore pas përfundimit të zhvarrimit në Kosovë?
Përgjigje: Të gjitha mbetjet mortore të zhvarrosura nga vendvarrimet, mbahen në IML – Morgun në
Prish në. Në morg, mjeku ligjor dhe antropologu ekzaminojnë mbetjet mortore dhe marrin një pjesë
shumë të vogël kockore për të ja dërguar KNPZH-së për tes n e ADN-së. Si pjesë e ekzaminimeve, policia
mund të marrë prova materiale dhe fotograﬁ. Në kombinim me rezultatet e ADN-së, mjeku ligjor do të
shqyrtojë të gjitha të dhënat tjera të disponueshme në mënyrë që të përmbyllë iden ﬁkimin formal dhe të
lëshojë cer ﬁkatën e vdekjes.
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Pyetje: Çfarë ndodh me informacionet për vendvarrimet në Serbi?
Përgjigje: Zyra e Prokurorit për Krime Lu e punon me Komisionin e Serbisë dhe shërbimin hetues të Policisë
për krime lu e për të shënuar lokacionet e varrezave të jashtëligjshme në territorin e Serbisë. Kur janë
mbledhur informacione të mja ueshme për të përcaktuar vendin e varrezës së jashtëligjshme, Zyra e
Prokurorit për Krime Lu e merr urdhëresë gjyqësore për he met në terren. KNPZH-ja ka ndihmuar
autoritetet Serbe për të zhvarrosur më shumë se 900 persona të zhdukur nga varrezat e jashtëligjshme në
Batajnicë, Petrovo Selo, Bajina Bastë dhe Rashka Rudnica
Nëse nuk gjenden mbetje mortore gjatë he mit në terren, përga tet raport nga Zyra e Prokurorit për Krime
Lu e dhe ndërmerren he me të mëtutjeshme dhe mblidhen informacione. Nëse, në anën tjetër, gjenden
mbetje mortore, he mi pezullohet, vendi sigurohet dhe përgjegjësia për punën e mëtutjeshme, gërmimi
dhe zhvarrimi i mbetjeve mortore, i kalon Gjyqtarit të Procedurës Paraprake.
Vendi dhe çdo mbetje njerëzorë e gjetur nga kjo pikë, i kalojnë në juridiksion gjyqtarit të procedurës
paraprake i cili duhet të sigurojë urdhëresë gjyqësore për zhvarrim. Autoritetet e Serbisë ndërlidhen me
homologët e tyre në Kosovë përmes mekanizmit të Grupit Punues të KNKK, dhe IML, për të siguruar praninë
ose ndihmën e tyre gjatë gërmimeve.
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Informacionet për vendinevarrezave të mundshme

KQPZH i
Serbisë / Delegaci
oni i Beograd it

Njësiti për Krime Lufte i
Policisë

KNKK (ICRC)

KQPZH i
Kosovës/
Delegacioni i
Prishtinës

Dëshmitarët

KNPZH(ICMP)

Zyra e Prokurorit për
Krime Lufte

Hetime të
mëtutjeshme

Kërkesa për Urdhëresë Gjygjesore për hetime në
terren / vlerësimi

Gjyqtari i Procedurës Paraprake

Hetimi në terren/vlerësimi

Negativ

Pozitiv

Urdhëresa Gjyqësore për Gërmim

IML i
Kosovës

KQPZH i Kosovës
/ Delegacioni i
Prishtinës

KNPZH
(ICMP)

KNKK
(ICRC)

KQPZH i
Serbisë/Delegaci
oni i Beogradit

Ekipi MjekoligjorSerb
(Instituti për Mjekësi
Ligjore)

Gërmimi

Mostrat postmortem merren dhe dërgohen në KNPZH
(ICMP)për testim dhe përputhje

KNPZH(ICMP) (Ndihma Antropologjike dhe
Arkeologjike dhe analiza e ADN- së)
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Pyetje: Çfarë ndodhë me mbetjet mortore të zhvarrosura në territorin e Serbisë?
Përgjigje: Mbetjet mortore të zhvarrosura në Serbi mund të mbahen në kontejnerë të sigurtë në vendin e
zhvarrimit ose në ndërtesën e Ins tu t për Patologji dhe Mjekësi Ligjore në Beograd, ku i nënshtrohen një
serie ekzaminimesh. Mostrat e eshtrave merren nga mjeku ligjor i caktuar nga gjykata, shpeshherë i
ndihmuar nga antropologu mjekoligjor i KNPZH-së, dhe i dërgohen KNPZH-së për analizat e ADN-së. Nëse
KNPZH-ja arrin përputhje me mostrat referente të ADN-së të marra nga KNPZH-ja, nga të afërmit e
personave të zhdukur, KNPZH-ja i kthen rapor n e përputhjes së ADN-së autorite t i cili i ka dërguar mostrat
postmortem dhe mbetjet e iden ﬁkuara riatdhesohen në Kosovë dhe mbahen në morgun e Ins tu t të
Mjekësisë Ligjore deri në iden ﬁkimin formal dhe varrimin. IML përfundon iden ﬁkimin formal duke
lëshuar cer ﬁkatën e vdekjes dhe mbetjet mortore i dorëzohen familjes për varrim.
Pyetje: Si është procedura e iden ﬁkimit në Kosovë?
Pērgjigje: Nëse, pas kryerjes së ekzaminimit mjekoligjor, të ndërlidhur edhe me rezultatet e ADN-së, nga
KNPZH-ja, ekspertët e IML formalisht iden ﬁkojnë personin e zhdukur, ata informojnë Prokurorin
përgjegjës dhe anëtarët e familjes. Divizioni për marrëdhënie me Familjet i IML dhe punonjësi i rasteve i
Komisionit të Kosovës do të informojnë familjen për rezultatet. Nëse trupi i personit të zhdukur nuk është i
kompletuar, familja mund të vendosë për t'i varrosur mbetjet mortore ose të presë iden ﬁkimin e pjesëve
shtesë të trupit (ribashkimet). IML dhe Komisioni i Kosovës do të informojnë familjet në të gjitha rastet kur
bëhet iden ﬁkimi i pjesëve tjera të trupit. Kur IML të lëshoj cer ﬁkatën e vdekjes, ras konsiderohet i
mbyllur dhe si i llë regjistrohet në Regjistrin Qendror të Personave të Zhdukur.
Pyetje: Kush është përgjegjës për mbylljen e ras t të personit të zhdukur duke deklaruar mbylljen zyrtare të
iden ﬁkimit?
Pērgjigje: Ligji parashikon që mjeku ligjor në Departamen n e Mjekësisë Ligjore do të bëjë iden ﬁkimin pas
ndërmarrjes së ekzaminimit mjekoligjor të mbetjeve mortore në bashkëpunim me ekspertët tjerë mjekoligjor.
Pyetje: A mund të deklarojmë personin e zhdukur të vdekur edhe nëse nuk ka përputhje të ADN-së dhe
çfarë do të ndodhë me procesin e kërkimit nëse personi deklarohet si I llë?
Pērgjigje: Po. Personi i zhdukur mund të deklarohet i vdekur bazuar mbi ligjin për procedurën jo
kontes more. Megjithatë, kërkimi për personin e zhdukur nuk do të ndërpritet, sipas Ligjit për Personat e
Zhdukur, edhe nëse personi është deklaruar i vdekur, në përputhje me Ligjin për Procedurën
jokontes more.
Pyetje: Çfarë ndodhë me mbetjet mortore nëse ato nuk iden ﬁkohen pasi është bërë autopsia dhe pasi
janë ndërmarrë të gjitha procedurat iden ﬁkuese, ose nëse nuk ka familjarë për t'i marrë mbetjet mortore?
Përgjigje: Sipas Nenit 8 të Ligjit për Mjekësi Ligjore, IML, bazuar në urdhërin e gjykatës do të kërkojë nga
autoritetet të bëjnë varrimin.
Pyetje: Nëse i afërmi im iden

ohet, a duhet të paguaj për varrimin?

Përgjigje: Të gjitha shpenzimet e varrimit mbulohen nga Komisioni i Kosovës.
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Pyetje: A do të gjenden të gjithë personat e zhdukur?
Përgjigje: Fatkeqësisht, ka shumë të ngjarë që pa informacione shtesë në lidhje me vendin e varrezave të
jashtëligjshme, shumë njerëz nuk do të mund të gjenden. Megjithatë, manda i Komisionit të Kosovës është
të hetojë çdo raport të besueshëm për vendin ku personat mund të jenë të varrosur. Procesi mbështetet në
rapor min e dëshmitareve se çfarë kanë parë apo gjetur ata.
Pyetje: A do të iden ﬁkohen të gjitha mbetjet mortore të të zhdukurve?
Përgjigje: Fatkeqësisht jo. Për shembull, në disa raste nuk ka mostra referente gjene ke për krahasimin e
ADN-së dhe në disa raste tjera nuk është e mundur të nxirret proﬁli i ADN-së nga mbetjet mortore nëse
ADN-ja në mostrat post mortem të dërguara tek KNPZH-ja janë të degraduara. KNPZH-ja do të vazhdojë të
kërkojë mënyrat më të avancuara të nxjerrjes së ADN-së por në disa raste, kjo është thjeshtë e pamundur.
Duhet theksuar se KNPZH-ja ka qenë koherente në procesin e iden ﬁkimit që nga vi 2005. Në kohën e
shkruarjes së kë j Udhëzuesi, nuk ka raste në pritje për analizat e ADN-së në laboratorët e KNPZH-së.
Gjithashtu duhet përmendur se lista e bazës së të dhënave e KNPZH-së përmban 1,870 emra të individëve të
cilët akoma ju mungojnë familjeve në Kosovë dhe ka mostra të mja ueshme referente për të siguruar
iden ﬁkimin e 1,650 prej tyre. Megjithatë, KNPZH-ja asnjëherë nuk ka marrë mostra post mortem për të
bërë të mundur përputhjen e ADN-së.
Pyetje: Pse ka trupa në morgun e Prish nës të cilët akoma nuk janë iden ﬁkuar?
Përgjigje: Ka një numër arsyesh pse mbetjet njerëzore të ruajtura në morgun e Prish nës, nuk mund të
iden ﬁkohen:
1. Nuk janë dhënë mostra të mja ueshme referente gjene ke;
2. Nuk ka anëtarë të mbijetuar të familjes për të dhënë mostra referente gjene ke
3. Trupi mund të mos i përkasë konﬂik t të armatosur dhe rrjedhimisht nuk përputhet me asnjë
mostër referente gjene ke
4. Mund të kenë ndodhur iden ﬁkime të gabueshme para nënshkrimit të marrëveshjes në mes të
KNPZH-së dhe UNMIK në vi n 2003 për të futur procesin e iden ﬁkimit të udhëhequr nga ADN
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5. Përdorimi i ADN-së për iden ﬁkmin e personave të zhdukur
Pyetje: Çfarë është ADN-ja?
Përgjigje: ADN është molekulë në formë zinxhiri e cila përmban materialin e trashëguar të gjetur në
pothuajse të gjitha qelizat e trupit të njeriut. Gjysma e ADN-së trashëgohet nga nëna juaj ndërsa gjysma
tjetër nga babai. ADN përmban informacionin biologjik i cili përdoret nga natyra për të ndërtuar dhe
mirëmbajtur trupin tonë dhe përcakton shumë karakteris ka të veçanta të një individi.
Pyetje: A është ADN unike?
Përgjigje: Po. Përveç binjakëve iden kë, nuk mund të gjenden dy njerëz të cilët kanë të njëj n proﬁl të ADNsë.
Pyetje: Çfarë është “proﬁli i ADN-së”?
Përgjigje: Kur ADN testohet për iden ﬁkimin e personave të zhdukur, hetohen vetëm pjesë të posaçme të
vogla, ose lokacione të ADN-së. Këto pjesë të vogla janë shumë të ndryshueshme dhe mund të gjenden në
numër të madh kombinimesh. Karakteris kat e ADN-së në këto lokacione mund të shkruhen në një emër m
numerik i cili quhet proﬁli i ADN-së. Çdo individ (përveç binjakëve iden k) ka proﬁl unik të ADN-së
Pyetje: Si mundet ADN-ja të sugjeroj emrin e individit?
Përgjigje: Vetve u, proﬁli i ADN-së i nxjerrë nga mbetjet mortore nuk mundëson iden ﬁkimin e personit.
ADN mund të përdoret për iden ﬁkim vetëm nëse ADN-ja e nxjerrë nga mbetjet mortore krahasohet me
proﬁlet e ADN-së të anëtarëve të familjes së të zhdukurit. Kur proﬁli i ADN-së i personit të zhdukur dhe
proﬁli i ADN-së i anëtarëve të familjes tregojnë se kanë lidhshmëri, kjo quhet “përputhje e ADN-së”, ose
me alë tjera iden ﬁkim i bazuar në ADN.
Pyetje: Çfarë është “mostra referente gjene ke”?
Përgjigje: Mostër referente gjene ke mund të jenë disa pika gjaku ose strishë bukale, të cilat janë dhënë
nga familjarët e personit të zhdukur. ADN merret nga mostrat referente dhe mund të krahasohet me
ADN-në nga mbetjet mortore në mënyrë që të gjendet përputhja e ADN-së.
Pyetje: Si ndihmojnë informacionet e ADN-së për të gjetur/iden ﬁkuar personin e zhdukur?
Përgjigje: Për shkak të mënyrës se si ADN-ja trashëgohet, informacionet e ADN-së së të afërmve të gjallë
mund të përputhen me mbetjet mortore të gjetura. Për t'u arritur përputhja e ADN-së, së paku një
anëtar i familjes duhet të ketë dhënë mostër referente gjene ke për ADN por sa më shumë të ketë
mostra referente gjene ke, aq më të mëdha janë mundësitë për të arritur përputhjen.
Pyetje: Për çfarë do të përdoren mostrat referente gjene ke?
Përgjigje: Me pëlqimin e anëtarit të familjes, mostra të cilën ai ose ajo i ka dhënë KNPZH-së do të
përdoret vetëm për të ndihmuar procesin e iden ﬁkimit. Përveç kësaj, informatat personale gjene ke
mund të përdoren, për qëllime të procedimeve penale si gjykimet për krime lu e, por vetëm nëse
anëtari i familjes ka dhënë pëlqimin speciﬁk për këtë qëllim
Pyetje: Kush duhet të japë mostrën referente gjene ke?
Përgjigje: Nëse ju raportoni personin e zhdukur tek KNPZH-ja, ju do të pyeteni për lidhjet familjare me
personin e zhdukur. Të punësuarit e KNPZH-së pastaj do të rekomandojnë se cilët persona në familjen
tuaj duhet të ofrojnë mostrën referente. Ju lutem shikoni diagramin më poshtë.
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Pyetje: Çfarë është përputhja e ADN-së?
Përgjigje: Ky term përdoret kur proﬁli i ADN-së i nxjerrë nga mbetjet mortore përputhet me proﬁlin e ADNsë nga mostrat referente gjene ke. Kjo jep nivel të lartë sigurie se mbetjet mortore kanë lidhje me familjen.
Pyetje: Si arrihen përputhjet e ADN-së?
Përgjigje: KNPZH-ja kryen përputhjen e ADN-së të personave të zhdukur, në shkallë të gjerë. Proﬁlet e ADNsë, nga të gjitha mostrat referente gjene ke, të cilët përfaqësojnë dhjetra mijëra persona të zhdukur, futen
në bazën e të dhënave në kompjuter. Proﬁlet e ADN-së nga mbetjet mortore, pastaj krahasohen nga
kompjuteri me secilën mostër referente gjene ke. Përputhjet e ADN-së gjenden në bazë të trajtave të
përbashkëta të cilat tregojnë se ka lidhje familjare.
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Pyetje: Sa mostra referente familjare nevojiten për të arritur përputhjen e ADN-së?
Përgjigje: Kjo varet nga fak se sa të afërm janë anëtarët e familjes me personin e zhdukur si dhe nga
karakteris kat e ADN-së të familjes. Ndonjëherë, njëri nga prindërit ose fëmijët mund të jetë i mja ueshëm,
por zakonisht dy ose më shumë të afërm të personit të zhdukur mund të ndihmojnë gjithashtu. Zyrtarët e
KNPZH-së do të ndihmojnë për të shpjeguar se cilët anëtarë të familjes mund të ndihmojnë iden ﬁkimin e
personit të zhdukur nëse ata japin mostrën referente gjene ke.
Pyetje: A duhet të japë bashkëshor /ja mostrën referente?
Përgjigje: Nëse ka fëmijë të disponueshëm të personit të zhdukur për të dhënë mostrën referente gjene ke,
atëherë do të ishte shumë e dobishme që nëna ose babai i fëmijës të jene si referencë.
Pyetje: Si jepen mostrat referente gjene ke?
Përgjigje: KNPZH-ja mund të nxjerrë ADN-në nga gjaku apo mostra e marrë nga brendësia e gojës me një
shkop pambuku. KNPZH-ja përdorë një kit të thjeshtë i cili mbledh shtrisën ose një gjilpërë të vogël për të
shpuar gish n në mënyrë që të mund të mblidhen disa pika të vogla gjaku.
Pyetje: Si mund ta di nëse janë dhënë mostra të mja ueshme referente për të mundësuar iden ﬁkimin e
familjarit m të zhdukur?
Përgjigje: Ju mund të vizitoni Qendrën e Kërkimit Online të KNPZH-së në; www.icmp.int/fdmsweb/index
dhe të shkruani emrin e personit të zhdukur për të ditur nëse janë dhënë mostra të mja ueshme.
Informacionet janë të përditësuara, megjithatë duhet të mbani mend se përputhja e ADN-së mund të
ndodhë vetëm nëse janë gjetur mbetjet mortore të personit të zhdukur dhe nëse është nxjerr me sukses
proﬁli i ADN-së nga ato.
Pyetje: A është iden ﬁkimi i personit të zhdukur me ADN i sigurt?
Përgjigje: Shkalla minimale e sigurisë së përputhjes së ADN-së të cilën KNPZH e pranon, është 99.95%,
megjithatë, në shumicën e rasteve kjo shkallë sigurie është akoma më e lartë.
Pyetje: Çfarë të bëjë nëse kam më shumë të afërm zhdukur?
Përgjigje: Mostra juaj mund të ndihmojë iden ﬁkimin e të gjithë atyre, varësisht nga lidhjet familjare me të.
Gjithsesi, nëse ka shumë të zhdukur në familje, ADN-ja mund të mos jetë në gjendje për të treguar se kush
është kush (p.sh nga vëllezërit), përderisa personi i zhdukur nuk ka fëmijë të cilët kanë dhënë mostrat
referente. Nëse jo, ekspertët do të ekzaminojnë mbetjet mortore për të parë faktet tjera për moshën ose
gjatësinë e personit në kohën e vdekjes si dhe trajtat tjera të veçanta tek kockat, dhëmbët apo veçoritë tjera
si për shembull intervenimet mjekësore.
Pyetje: Kur nuk funksionon ADN-ja?
Përgjigje: Kushtet e ndryshme mjedisore mund të dëmtojnë ADN në mbetjet mortore. Në disa raste këto
kushte mund të shkatërrojnë tërësisht ADN në eshtra dhe proﬁli nuk mund të nxirret.
Nëse nuk mund të nxirret ADN-ja nga mbetjet njerëzore ose nuk ka referenca familjare, është e mundur të
iden ﬁkohen disa raste në bazë të disa kombinimeve si provat rrethanore, rrobat dhe gjësendet personale
dhe karakteris kat e dallueshme antropologjike apo mjekësore. Megjithatë, shumë nga këto forma të
dhënash mund t'i nënshtrohen gabimeve dhe nuk janë shkencërisht objek ve, dhe prandaj duhet të
përdoren me kujdes dhe vetëm kur këto të dhëna mund të merren si të sigurta.
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Pyetje: A mund të iden ﬁkohet personi kur KNPZH-ja nuk ka mostra të mja ueshme referente?
Përgjigje: Ndonjëherë mund të merren informacione të dobishme të ADN-së edhe nëse nuk ka mostra
referente të mja ueshme për të arritur përputhjen e plotë të ADN-së. P.sh nëse vetëm një mostër e
vëllaut/motrës është e disponueshme, mund të ndodhë që rezulta i ADN-së të tregojë një lidhje të fortë
edhe nëse shkalla e sigurisë prej 99.95% e përputhjes së ADN-së nuk arrihet. KNPZH-ja ka metoda për t'i
komunikuar për këto lloj lidhjesh të ADN-së autoriteteve përgjegjëse për iden ﬁkimin. Nëse informacionet
e ADN-së janë në përputhje me të dhënat tjera të ras t, kombinimi i të dhënave të ADN me të dhënat tjera
jo-ADN mund të përdoret për të arritur iden ﬁkimin.
Edhe nëse nuk ka mostra referente të mja ueshme, të ofruara nga të afërmit e mbijetuar, ndonjëherë
personat e zhdukur mund të iden ﬁkohen bazuar në proﬁlet e ADN-së së të afërmve të tyre të cilët kanë
qenë gjithashtu të zhdukur dhe janë iden ﬁkuar me ADN. Për shembull, nëse nëna dhe motra kanë dhënë
mostrën referente, burri/vëllai i tyre mund të iden ﬁkohet. Proﬁli i j i ADN-së, pastaj mund të përdoret për
të iden ﬁkuar djalin e j të zhdukur.
Pyetje: Pse merren mostra të shumëﬁshta nga disa mbetje mortore për tes n e ADN-së?
Përgjigje: Në rastet kur nuk ka ADN të mja ueshme në mostrën e parë kockore, marrja e një mostre të dytë
kockore mund të jetë me sukses. KNPZH-ja dhe eksper përgjegjës i caktuar nga gjykata mund të provojë
kombinime të ndryshme për të rritur shanset për sukses.
Pyetje: A munden informacionet e ADN-së të proceduara nga KNPZH-ja të tregojnë për përkatësinë etnike të
personit?
Pērgjigje: Informacionet e ADN-së të proceduara nga KNPZH-ja (KNPZH) për qëllime të iden ﬁkimit
njerëzor, nuk ofrojnë indikacione për përkatësinë etnike dhe as nuk zbulojnë moshën, gjatësinë, ngjyrën e
ﬂokëve, ngjyrën e lëkurës ose kushtet mjekësore. Kjo nuk do të thotë se ADN-ja në përgjithësi, nuk mund të
ofrojë të dhëna të lla sot ose dikur në të ardhmen. Për këto arsye, KNPZH-ja aplikon standarde të rrepta të
mbrojtjes së të dhënave, përfshirë edhe rregullat se sa gjatë dhe në çfarë forme informacionet e ADN-së
mund të mbahen nga KNPZH-ja.
Pyetje: A do t'i shkëmbejë KNPZH-ja të dhënat e mia gjene ke me ndonjë palë të tretë?
Përgjigje: KNPZH-ja do t'i përdorë informacionet tuaja gjene ke për qëllimet e speciﬁkuara dhe nuk do t'i
shkëmbejë ato me asnjë palë të tretë pa pëlqimin tuaj të shprehur.
Pyetje: Si i mbronë KNPZH-ja informacionet gjene ke?
Përgjigje: KNPZH-ja i konsideron proﬁlet gjene ke të personave të zhdukur dhe familjeve të tyre si
informacione të ndjeshme personale. Këto të dhëna ruhen në baza të sigurta të dhënave, dhe shumë masa
sigurie ndërmerren për të siguruar mbrojtjen e duhur të këtyre të dhënave. KNPZH-ja përﬁton nga
imunitetet dhe privilegjet diploma ke të cilat mbrojnë të dhënat e ndjeshme personale në pronësi të
KNPZH-së kundër sekuestrimeve, ﬂetëthirrjeve gjyqësore dhe çdo procesi tjetër ligjor. KNPZH-ja gjithashtu
mban të dhënat gjen ke dhe mostrat e ADN-së jo më gjatë se sa është e nevojshme për të arritur qëllimin
për të cilin janë dhënë. Për informacione të detajuara ju lutem konsultoni Poli kat e mbrojtjes dhe mbajtjes
së të dhënave të KNPZH-së: h p://www.icmp.int/?resources=policy-on-personal-data-processing-andprotec on
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Pyetje: Kam dhënë mostrën referente të ADN-se para disa vitesh: pse nuk ka përputhje të ADN-së?
Përgjigje: Përputhja e ADN-së mund të bëhet vetëm nëse KNPZH-ja ka numër të mja ueshëm të proﬁleve të
ADN-së nga mostrat referente gjene ke dhe nëse ka proﬁl të ADN-së i cili korrespondon me proﬁlin e ADN-së
të izoluar nga mostrat post mortem (dhëmbë ose kocka). Nëse KNPZH-ja ka mostra të mja ueshme referente
për përputhur me proﬁlin nga kockat apo dhëmbët, dhe akoma nuk ka përputhje, kjo do të thotë se KNPZHja akoma nuk ka pranuar një mostër post mortem nga mbetjet njerëzore të personit të zhdukur i cili po
kërkohet.
Pyetje: Unë kam dhënë mostrën referente të ADN-së, a duhet të jap edhe një mostër shtesë?
Përgjigje: Nuk ka nevojë për mostra shtesë nga asnjë anëtar i familjes i cili ka dhënë mostrën referente të ADNsë, megjithatë do të ishte e dobishme që të veriﬁkoni në Qendrën e Kërkimit Online për të konﬁrmuar nëse
janë dhënë mostra të mja ueshme referente gjene ke.
Pyetje: A do të iden ﬁkohet i afërmi im nëse unë jap mostër referente gjene ke?
Përgjigje: Iden ﬁkimi me ADN mund të ndodhë vetëm: 1) nëse është e mundur të nxirret proﬁli i ADN-së nga
mostra post mortem, e cila mund të jetë nga kockat apo dhëmbët dhe 2) nëse ka mostra të mja ueshme
referente të ADN-së, të dhëna nga anëtarët e mbijetuar të familjes.
6. Shoqëria civile dhe përkuj met
Pyetje: Çfarë janë shoqatat familjare dhe a mund të bëhem anëtar i tyre?
Pērgjigje: Shoqatat Familjare janë organizata jo-qeveritare të shoqërisë civile të cilat mblidhen për të
përfaqësuar interesat e familjeve të personave të zhdukur. Ato janë rrjete joformale të përkrahjes së
individëve të prekur. Ato shpesh lobojnë që autoritetet t'i kryejnë obligimet e tyre për të hetuar rastet e
personave të zhdukur, për të gjetur varrezat e jashtëligjshme dhe për të zhvarrosur dhe iden ﬁkuar personat e
zhdukur. Shumë prej tyre janë të përfshira gjithashtu në ak vitetet e Përkuj meve.
Pyetje: Cilat shoqata familjarë të të zhdukurve janë ak visht të angazhuara në përkrahjen për personat e
zhdukur dhe përfaqësojnë interesat e tyre?
Përgjigje: Disa shoqata të familjeve të personave të zhdukur janë ak visht të angazhuara në lobimin tek
autoritetet për të mbajtur çështjen në agjendë në mënyrë që vendvarrimet e jashtëligjshme të gjenden dhe
zhvarrosen si dhe që mbetjet mortore të nxjerra nga to të, iden ﬁkohen. Lista e shoqatave të familjeve të
personave të zhdukur në Serbi dhe Kosovë, mund të gjendet në fund të kë j Udhëzuesi.
Pyetje: Çfarë janë përkuj met?
Përgjigje: Përkuj met përfshijnë përmendoret ﬁzike dhe virtuale, përkuj met dhe ditët e kujtesës, të cilat
synojnë në një anë të nderohen vik mat, përfshirë edhe personat e zhdukur, por gjithashtu të inkurajojnë
deba n shoqërorë të ballafaqimit me trashëgiminë nga e kaluara, pandëshkueshmërinë dhe llogaridhënien.
Pyetje: Kush është i përfshirë në përkuj min e vik mave nga konﬂik në Kosovë?
Përgjigje: Shoqatat e familjeve të personave të zhdukur janë ak visht të angazhuara në përkuj min e
personave të zhdukur. Përveç kësaj, OJQ-të si Inicia va e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut dhe Koordinimi
Rajonal i Shoqatave Familjare të Personave të Zhdukur nga ish Jugosllavia janë veçanërisht ak ve në
përkuj min e të zhdukurve, me 30 gusht, në ditën Ndërkombëtare të Personave të Zhdukur
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Pyetje: A mund të shënoj/ngre përmendore në vendin nga i cili janë nxjerrë mbetjet mortore të afërmve të
mi të zhdukur?
Përgjigje: Po, ju mund të shënoni dhe të ngritni përmendore në bazë të Ligjit për Personat e Zhdukur në
Kosovë. Komisioni i Kosovës koordinon ak vitetet me ins tucionet vendore dhe ndërkombëtare si dhe
vendimmarrësit tjerë në lidhje me ndër min e monumenteve dhe inicia vave të tjera për të nderuar
personat e zhdukur.
7. Udhëzime për përdorimin e Qendrës së Kërkimit Online (QKO)të KNPZH-së
Qendra e Kërkimit Online (QKO) është një mjet për të ofruar ose marrë informacione për personin e
zhdukur. Është një burim online i cili mund të përdoret nga familjet e personave të zhdukur dhe të tjerët. E
zhvilluar në bazë të përvojës së gjatë të KNPZH-së në ndihmë të qeverive, familjeve të personave të zhdukur
dhe të tjerëve. QKO është vendi ku mblidhen dhe ruhen informacionet konkrete dhe të dobishme të cilat
mund të përdoren kur është e nevojshme në kërkimin e personave të zhdukur.
KNPZH-ja do t'i shkëmbejë këto informata vetëm me pëlqimin tuaj. Të dhënat personale do të trajtohen si të
besueshme dhe do të përdoren vetëm për qëllimet për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacione, ju
lutem, shikoni poli kat e mbrojtjes së të dhënave të KNPZH-së.
Për të hyrë në QKO, ju lutem vizitoni faqen e interne t të KNPZH-së dhe klikoni këtu.

Kërkimet
Në seksionin e Kërkimeve ju mund të bëni tre gjëra të ndryshme:
1.
Ju mund të paraqitni raport për personin e zhdukur duke ofruar detaje si p.sh emrin, datën e lindjes,
vendin ku është parë për here të fundit personi i zhdukur;
2.
Ju mund të jepni informacione shtesë për personin e zhdukur i cili është i regjistruar në QKO; dhe
3.
Ju mund të kontrolloni statusin e ras t të personit të zhdukur për të pare nëse i afërmi i juaj ka
përputhje të ADN-së.

24

“PËRKRAHJE PËR ZGJIDHJEN E RASTEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR - THYERJA E NGËRÇIT”

Pyetje: Çfarë duhet të bëj nëse dua të raportoj personin e zhdukur duke përdorur QKO?
Përgjigje: Nëse doni të raportoni personin e zhdukur, ju lutem klikoni këtu.

Do ju kërkohet të ofroni informacionet bazë për personin e zhdukur, rrethanat e zhdukjes dhe nëse jeni
dakord për të shkëmbyer këto informata me agjencitë tjera relevante vendore dhe ndërkombëtare. Ju
lutem shikoni poli kat e KNPZH-së për mbrojtjen dhe përpunimin e të dhënave personale për informacion
të detajuar se si mbrohen dhe përpunohen të dhënat personale nga KNPZH-ja, në Anex-in I.
Pyetje: Si të kontrolloj statusin e personit të zhdukur i cili është i regjistruar në QKO?
Përgjigje: Nëse doni të dini për statusin e personit të zhdukur, ju lutem klikoni këtu.
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Do t'ju kërkohet të shënoni emrin dhe mbiemrin e personit të zhdukur. Duke marrë parasysh se njerëzit e
ndryshëm mund të kenë emra të njëjtë ose të ngjashëm, do ju kërkohet të shënoni emrin e babait të personit
të zhdukur, nëse e dini. Kjo do ta bëjë kërkimin më speciﬁk. Nëse kërkimi juaj nuk prodhon rezultat, ju duhet të
shqyrtoni mundësinë që personi i zhdukur të jetë raportuar me emër të ndryshëm ose emir i saj/ j mund të
jetë shkruar gabim.
Pyetje: Çfarë duhet të bëj nëse dua të ofrojë informacione shtesë për ras n e personit të zhdukur i cili është i
regjistruar në QKO?
Përgjigje: Nëse doni të ofroni informacione shtesë në lidhje me personin e zhdukur, ju lutem klikoni këtu.

Në ﬁllim, duhet të bëni kërkim të personit të zhdukur dhe pastaj të ofroni informacione shtesë.
Të afërmit e personave të zhdukur mund të ndihmojnë në kërkimin e personave të zhdukur tashmë të
raportuar tek KNPZH-ja, duke ofruar informacione shtesë. Informacionet bazike për personin e zhdukur –
emri, përshkrimi ﬁzik dhe të tjera, mund të ndihmojnë për të gjetur dhe iden ﬁkuar personin e zhdukur. Për
më tepër kur kemi nisjen e një programi masiv të ADN-së për të iden ﬁkuar personat e zhdukur, adresat e
anëtarëve të familjes mund të jenë shumë të vlefshme për t'i kërkuar mostrat referente për iden ﬁkimin me
ADN.
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Anexi I: POLITIKAT E KNPZH-SË PËR PËRPUNIMIN DHE MBROJTJEN E TË DHËNAVE PERSONALE
1. Përkuﬁzimet
MOSTRA BIOLOGJIKE i referohet çdo mostre të materialit bilologjik (p.sh qelizat e gjakut dhe të eshtrave) në
të cilat acidet nukleike janë të pranishme dhe të cilat përmbajnë të dhënat karakteris ke gjene ke të
subjek t në alë.
PËLQIMI i referohet pohimit të informuar dhe të lirë të dëshirës së subjek t të të dhënave për të lejuar
përdorimin e të dhënave të j personale për qëllimin speciﬁk për të cilin të dhënat janë të des nuara, në
bazë të informacionit të dhënë në kohën e marrjes së të dhënave personale.
MBLEDHJA E TË DHËNAVE i referohet pyetjes së subjek t për të ofruar të dhënat personale si dhe
regjistrimin e të dhënave të lla.
PËRPUNIMI I TË DHËNAVE i referohet çdo operacioni ose një serie veprimesh të cilave të dhënat personale i
janë nënshtruar, duke përfshirë mbledhjen e të dhënave ose marrjen e të dhënave, regjistrimin, ruajtjen,
marrëveshjet, transformimit, përdorimin, transferimin, transme min dhe shpërndarjen, "ngrirjen" ose
fshirjen e tyre.
SISTEMI i PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE i referohet një trupi të strukturuar të dhënash personale të
regjistruara dhe mjeteve për menaxhimin e të dhënave të cilat lejojnë përpunimin e të dhënave, përfshirë
edhe ruajtjen, qasjen dhe analizën e të dhënave të shënuara.
PRANUESI i TË DHËNAVE i referohet personit ﬁzik ose juridik të cilit i janë dhënë apo bartur.
SUBJEKTI i TË DHËNAVE i referohet personit ﬁzik i cili mund të iden ﬁkohet në mënyrë direkte ose indirekte
nga të dhënat personale.
I PUNËSUARI i referohet çdonjërit i cili rri në zyrë me pagesë ose rrogë ose shpërblim tjetër në KNPZH, si dhe
prak kantëve.
TË DHËNAT PERSONALE i referohen çdo informacioni në lidhje me personin ﬁzik.
SHËNIMET i referohen çdo dokumen , letërkëmbimi, dokumen origjinal, hartës, viza mit, diagramit,
planit indeksor, memorandum, regjistrimit të zërit, mikroﬁlmave, ﬁlmave apo shënimeve tjera fotograﬁke
ose materialeve në posedim ose nën kontroll të KNPZH-së, përfshirë edhe shënimet elektronike ose te
gjeneruara nga kompjuteri, bazat e të dhënave dhe sistemin e përpunimit të të dhënave për përcak min,
krijimin, manipulimin, kontrollimin, menaxhimin dhe përdorimin e bazave të dhënave dhe sistemeve te
cilat kontrollojnë krijimin, organizimin dhe ndryshimin e bazave të të dhënave dhe qasjen ne te dhënat e
ruajtura aty.
TË DHËNAT E NDJESHME PERSONALE i referohen të dhënave personale te cilat sugjerojnë racën,
prejardhjen etnike, religjioze, bindjet ﬁlozoﬁke ose poli ke të subjek t të të dhënave, ose shënde n ose
jetën seksuale të subjek t të të dhënave si dhe proﬁlin karakteris k gjene k të subjek t të të dhënave ose
të dhënave në lidhje me përndjekjen penale ose dënimet.
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PALA E TRETË i referohet çdokujt, përfshirë edhe personat juridik përveç subjek t të dhënave dhe
KNPZH-së
2.

ZBATUESHMËRIA
1.
2.

Këto poli ka zbatohen për të punësuarit e KNPZH-së dhe të tjerët të referuar
speciﬁkisht si më poshtë.
Mostrat biologjike dhe të dhënat e nxjerra nga to duhet të trajtohen si të dhëna të
ndjeshme personale.

3.

Poli kat

3.1

Është poli kë e KNPZH-së të mbrojë të dhënat personale nga përpunimi i paautorizuar.

3.2

Të dhënat tjera personale, përveç të dhënave të ndjeshme personale mund të përpunohen. Ky
përpunim bëhet në bazë të manda t dhe qëllimeve të KNPZH-së dhe funksionit të j dhe nuk
ka rregulla tjera përveç atyre të obligueshme të theksuara në marrëveshjet e KNPZH-së për
detyrimet e j për të plotësuar funksionin dhe qëllimet e j dhe kërkojnë plotësimin e të paktën
njërit nga kushtet e poshtëpërmendura:
a)
b)

c)

d)
3.3.

28

subjek i të dhënave në alë ka dhënë pëlqimin e j ose të saj të shprehur apo të
nënkuptuar;
Përpunimi i të dhënave në përputhje me një interes të konsiderueshëm publik, nuk
është i tepruar në raport me qëllimin për të cilin është kryer, dhe respekton të drejtat e
subjekteve të të dhënave në alë;
Përpunimi i të dhënave është i nevojshëm për nevojat e kërkimit shkencor ose
sta s kor dhe respekton të drejtat e subjekteve të të dhënave në alë, duke përfshirë
të drejtën e privatësisë;
Të dhënat janë në domenin publik.

Përpunimi i të dhënave të ndjeshme personale bëhet në përputhje me kushtet e caktuara në
paragraﬁn 2 të kë j kapitulli, nëse është plotësuar të paktën njeri nga kushtet e cekura më
poshtë:
a)

Subjek i të dhënave ka ofruar pëlqimin e j/saj të lirë, për përpunimin e të dhënave të
j personale të ndjeshme. In Lieu, në përputhje me pëlqimin e shkruar, subjek I të
dhënave mund të ofrojë gjurmët e gishtërinjve në Pyetësorin Ante Mortem me
Deklaratën Referente të Dhurimit (ICMP.FSD.18.doc) dhe Fletën informa ve për
Tes met dhe Përpunimet Gjene ke të ADN-së (ICMP.FSD.DNA.299.doc) të lexuar nga
subjek i të dhënave dhe nënshkruar nga dëshmitari;

b)

Përpunimi është i nevojshëm për të shmangur një rrezik të pashmangshëm për jetën
ose shënde n e subjek t të të dhënave ose të një personi tjetër, dhe subjek I të
dhënave nuk është ligjërisht apo ﬁzikisht në gjendje të shprehë pëlqimin;

c)

Përpunimi është i nevojshëm si pjesë e kërkimeve shkencore ose sta s kore kryer nga
KNPZH-ja, ose vlefshmërinë e një studimi të llë apo rezultateve të j, me kusht që
përpunimi (dmth anonimite ) i të dhënave të ndjeshme personale dallon nga të dhënat
e tjera personale që lejojnë iden ﬁkimin e subjek t të të dhënave në alë;
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3.4

d)

Përpunimi aplikohet për të dhënat personale të ndjeshme, të cilat në kohën e
përpunimit
nuk ishin të lidhura për to, dhe nuk mund të lidhet me të dhëna të tjera personale që
iden ﬁkojnë subjek n e te dhënave në alë, drejtpërdrejt ose tërthorazi;

e)

Kur pëlqimi mund të zëvendësohet me procedurat ligjore sipas ligjit, si me urdhër të një
gjykate, KNPZH-ja mund të pranojë procedurat e lla në vend të pëlqimit nga subjek I
të dhënave në alë, me kusht që KNPZH-ja të mund të konstatojë në mënyrë të
besueshme se procedurat e lla janë në përputhje me një interes të konsiderueshëm
publik, se përpunimi i të dhënave nuk është i tepërt në raport me qëllimin për të cilin do
të kryhet, dhe se procedurat e lla ligjore dhe përpunimi i të dhënave janë në përputhje
me të drejtat e subjekteve të të dhënave

Kur pranohen të dhënat nga një subjek i të dhënave, subjek i të dhënave
duhet të pajiset me adresat dhe koordinatat tjera të marrësit, si dhe informacion
mbi qëllimin e përpunimit të dhënave. Subjek t të të dhënave gjithashtu do t'i
jepet informacion mbi të drejtën e j për të ﬁtuar qasje, dhe për të ndryshuar ose
për të tërhequr të dhënat personale.
1.

2.

a)
b)

c)

3.

3.8

Të dhënat do të përpunohen në një mënyrë që siguron se të dhënat
personale janë të sakta, të përditësuara, korigjuara ose fshira në kohën e
duhur. Përpunimi i të dhënave do të kryhet vetëm në bazë të nevojës për të ditur dhe të
sigurojë nivele proporcionale konﬁdencialite .
Të dhënat personale, duke përfshirë të ndjeshme personale, të ofruara për KNPZH-në, jo
nga subjektet e të dhënave në alë, por nga një palë e tretë mund të pranohen dhe të
përpunohen nga KNPZH-ja, me kusht që të plotësohen kushtet e mëposhtme:
Pala e tretë është e mandatuar sipas ligjeve publike, vendore apo ndërkombëtare, për të
perpunuar të dhënat personale në alë;
Pala e tretë dhe KNPZH-ja kanë përfunduar një instrument që përbën një marrëveshje
mes tyre që parashikon masa të përshtatshme për të siguruar zba min efek v të
dispozitave të kësaj poli ke;
Në rast se pala e tretë është, ose e konsideron veten, të përjashtuar ligjërisht nga
zba mi i dispozitave të kësaj poli ke, pala e tretë duhet të ndërmarrë masa të
nevojshme për të caktuar zba min e dispozitave në alë për KNPZH-në ose një tjetër
en tet që është i përga tur për të zbatuar këto dispozita.
Çdo transferim i të dhënave që përmbajnë të dhëna personale nga KNPZH-ja do të
kryhet në ate mënyrë që mbron integrite n e të dhënave. Në veçan , transferimi
elektronik i të dhënave personale do të zbatojë enkrip min e përshtatshem mbrojtjës
ose masa të ngjashme dhe duhet të respektojë dispozitat e kësaj poli ke, në veçan
paragraﬁn 5 më sipër.

Të dhënat personale, në çdo kohë, duhet të trajtohen si të besueshme dhe do të përpunohen në
përputhje me poli kën e KNPZH-së të konﬁdencialite t (ICMP.POL.FSD.05.doc). Konﬁdencialitet
i rreptë do të zbatohet në çdo kohë për të dhënat personale të ndjeshme.
1.

Masat disiplinore, në linjë me Poli kat e personelit për të punësuarit e KNPZH-së
(ICMP.POL.AF.14.doc) do të aplikohen për shkeljen e këtyre poli kave.
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ANEX-I II: Regjistri
Zyrat Rajonale dhe detajet e kontakteve të zyrtarëve përgjegjës për aplikimet për pensionin familjar
për personat e zhdukur
Zyra Rajonale në Mitrovicë
Personi Kontaktues: Z. Zenel Hajdari
Adresa: Ndërtesa e Pensioneve dhe Qendrës Sociale
Rr: 'Afrim Zhi a', n.n.
Tel: 028 537195
Mitrovicë
Zyra Rajonale në Pejë
Personi Kontaktues: Z. Emrush Aliqkaj
Adresa: Ndërtesa e Departamen t për Familjet e Dëshmorëve dhe Invalidëve të Lu ës
Tel: 039 423550
Pejë
Zyra Rajonale në Gjakovë
Personi Kontaktues: Z. Beqir Zeneli
Adresa: Ndërtesa e Pensionistëve, Ka III, Zyra nr. 18, Rr. “Beqir Kastra ”,
Tel: 0390 328005
Gjakovė
Zyra Rajonale në Prizren
Personi Kontaktues: Z. Enver Musaj
Adresa: Ndërtesa e Departamen t të Familjeve të Dëshmorëve dhe Invalidëve të Lu ës (DFDIL) Ka II,
Zyra nr. 6, Rr. “Remzi Ademi” n.n
Tel: 029 232837
Prizren
Zyra Rajonale në Ferizaj
Personi Kontaktues: Z. Isa Syla
Adresa: Departamen i Familjeve të Dëshmorve dhe Invalidëve të Lu ës dhe Rasteve sociale
Rr. “Vëllezërit Gërvalla” n.n.
Tel: 0290 324611
Ferizaj
Zyra Rajonale në Gjilan
Personi Kontaktues: Z. Xhevdet Mehme
Adresa: Ndërtesa e Departamen t të Familjeve të Dëshmorëve Veteranëve të Lu ës Personave të
Zhdukur dhe Keqtraj meve, Rr: “Fehmi Lladrovci” n.n
Tel: 0280 323-142
Gjilan
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NDIHMA JURIDIKE FALAS
Agjencia e Kosovës për Ndihmë Juridike Falas
Zyra Kryesore e Agjencisë për Ndihmë Juridike Falas (ANJF)
Rr. “Zenel Salihu” nr. 30;
Tel. 038 200 18 942
h p://www.knj-rks.org/index.php?lang=sq
10 000 Prish nē
www.knj-rks.org/index.php?lang=sq
Zyrat Rajonale Për Ndihmë Juridike Falas (ZRNJF)
ZRNJF Prish në
Adresa: Rr. “Zenel Salihu” nr.30
Tel: 038 200 18 945
ZRNJF Prizren
Adresa: Rr. “Marin Barle ” nr.11
Tel: 029 230 554
ZRNJF Pejë
Adresa: Rr. “Bukureshës” nr.8
Tel: 039 423 698
ZRNJF Mitrovicë
Adresa: Rr. “Vëllëzrit Dragaj” nr.16
Tel: 028 534 477
ZRNJF Gjilan
Adresa: Rr. “Mulla Idrizi” nr. 41
Tel: 0280 321 134
ZRNJF Ferizaj
Adresa: Rr. “Dëshmorët e Kombit” ka I II-të
Tel: 0290 323 406
ZRNJF Graçanicë
Adresa: Rr. “Glavna” n.n.
Tel:038 725 805
ZRNJF Dragash
Adresa: Rr. “Dëshmorëve” nr. 480, Shtëpia e Kulturës-ka III
Tel: 029 281 998
ZRNJF Gjakovë
Adresa: Rr. “UÇK”- Ndërtesa e Bankosit, Ka II nr.8
Tel: 0390 320 270
ZRNJF Mitrovicë Veriore
Adresa: Ndërtesa e Policisë së Kosovës
Tel: 045 448 591
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ZRNJF Skënderaj
Adresa: Rr. “Osman Geci” Ndërtesa e Kryqit të Kuq të Kosovës
Tel: 028 582 930
ZRNJF Klinë
Adresa: Rr. “Lidhja e Prizrenit" n.n., Sheshi “Mujë Krasniqi” Ka IV
Tel: 039/470 850
ZRNJF Kllokot
Rr. “Bajë e vjetër”, n.n.
OJQ-të të cilat ofrojnë Ndihmë Juridike Falas
Shoqata e Juristëve NORMA
Adresa: Rr. "Afrim Vi a" 3/1
10000 Prish në, Kosovë
Email: info@norma-ks.org
h p://www.norma-ks.org/?page=2,4
OJQ për Ndihmë Juridike Falas dhe Zhvillim Rajonal - CLARD
Adresa: Rr. Fazli Grajqevci, nr. 7,
10000 Prish në, Kosovë
Tel.+381 (0) 38 223 759
Email: clardkosovo@gmail.com
Web: www.clardkosovo.org
Zyrat Rajonale të CLARD për Ndihmë Juridike Falas
Klinika Ligjore Gjilan
Adresa: Rr. Idriz Seferi, Zyrat e Komisionit Komunal Zgjedhor në Ndërtesën e Komunës
Çdo të hënë nga 11:00 - 13:00
Klinika Ligjore Klinë
Adresa: Rr. Nënë Tereza, Zyrat e Komunës, Zyra numër 6, ka përdhes
Çdo të martë nga 11:00 - 13:00
Klinika Ligjore Skënderaj
Adresa: Rr. Ali Gashi, Zyrat e Qendrës për Punë Sociale
Çdo të hënë nga 12:00 - 14:00
Klinika Ligjore Malishevë
Adresa: Rruga Tranzi t, Zyra komunale e punësimit
Çdo të martë nga 12:00 - 14:00
Klinika Ligjore Vushtri
Adresa: Zyrat e Qendrës për Punë Sociale
Çdo të Premte nga 12:00 - 14:00
Klinika Ligjore Graçanicë
Adresa: Llapnasellë, Zyrat e Qendrës për Punë Sociale
Çdo të martë nga 11:00 - 13:00
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Klinika Ligjore Prish në
Adresa: Rr. Fazli Grajqevci nr. 7, Përballë Kryqit të Kuq
Çdo ditë pune nga 09:00 - 15:00
Klinika Ligjore Ferizaj
Adresa: Zyrat e Qendrës për Punë Sociale
Çdo të mërkurë nga 11:00 - 13:00
Klinika Ligjore Gllogoc
Adresa: Zyrat e Qendrës për Punë Sociale
Çdo ditë nga11:00 - 13:00
Klinika Ligjore Fushë Kosovë
Adresa: Zyrat e OJQ Shënde për të Gjithë
Çdo e premte e fundit e muajit nga 11:00 - 13:00
Klinika Ligjore Shtërpcë
Adresa: Ndërtesa e Komunës
Çdo e premte e dytë nga 11:00 - 13:00
Komisioni Qeveritar i Kosovës për Personat e Zhdukur
SEKRETARIATI
Adresa: Ndërtesa e Qeverisë, Rr. Nënë Tereza nr. 14
Tel: 0800 08 401, +381/38 200 14672
E-mail: njesia.kqpzh@rks-gov.net
10 000 Prish në
Zyrtarët Komunal përgjegjës për çështjen e personave të zhdukur
Komuna e Junikut
Personi Kontaktues: Muhamet Gacaferi
Tel: +377(0)44 349 133
E-mail: muhamet.gacaferi@rks-gov.net
Komuna e Mitrovicës
Personi Kontaktues: Murat Isuﬁ
Telefon: +377 (0)44855 551
E-mail: murat-isuﬁ@hotmail.com
Komuna e Skënderajt
Personi Kontaktues: Feriz Rexhepi
Tel: +377(0)44 195 437
E-mail: Feriz.Rexhepi@rks-gov.net
Komuna e Suharekës
Personi Kontaktues: Hysni Berisha
Tel: +377(0)44 229 234
E-mail: hysniberisha@gmail.com
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Komuna e Istogut
Personi Kontaktues: Skender Hasangjekaj
Tel: +377(0)44 218 935
E-mail: shasangjekaj@hotmail.com
Komuna e Kamenicës
Personi Kontaktues: Nexhmije Kallaba
Tel: +377(0)44 185 706
E-mail: Nexhmije_kallaba@hotmail.com
Komuna e Kaçanikut
Personi Kontaktues: Haﬁde Kuka
Tel: +377(0)45 248 687
E-mail: Haﬁde.Kuka@rks-gov.net
Komuna e Deçanit
Personi Kontaktues: Nezir Balaj
Tel: +377(0)44 154 878
E mail: Nezir.balaj@hotmail.com
Komuna e Rahovecit
Personi Kontaktues: Neki Krasniqi
Tel:+377(0)45 601 323
E-mail: nekikrasniqi@hotmail.com
Komuna e Fushë Kosovës
Personi Kontaktues: Lindita Dervisholli
Tel: +377(0)44/ 601-602
E-mail: Lindita.dervisholli@rks-gov.net
Komuna e Novobërdës
Personi Kontaktues: Xhemail Novobërdaliu
Tel: +377 (0)44 345 22
E-mail: xhemajlnovobërdaliu@gmail.com
Komuna e Ferizajit
Personi Kontaktues: Hilmi Mustafa
Tel: +377(0)44 591 404
E-mail: Hilmimustafa55@gmail.com
Komuna e Lipjanit
Personi Kontaktues: Fauzë Xhemajli
Tel: +387(0)44149646 +386(0)049149646
E-mail: fauze.xhemajli@rks-gov.net
Komuna e Gllogocit
Personi Kontaktues: Hanumshahe Hajdini
Tel: +377(0)49-745-025
E-mail: hanumshahe.s.hajdini@rks-gov.net
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Komuna e Pejës
Personi Kontaktues: Haxhi Neziraj
Tel: +377(0)44 163 635
E-mail: Haxhineziraj@hotmail.com
Komuna e Prish nës
Personi Kontaktues: Prem me Preniqi
Tel: +377(0)44-310-933
E-mail: ppreniqi@hotmail.com, prem mepreniqi@gmail.com
Komuna e Mamushës
Personi Kontaktues
Tel: +381(0)29/273-260 +377(0)44/178-033
E-mail: ajet_sadiku@hotmail.com
Komuna e Prizrenit
Personi Kontaktues: Samir Hoxha
Tel: +381(0)38 200 44724, +377(0)44 216 010
E-mail: Samirhoxha11@gmail.com, samirhoxha@rks-gov.net
Komuna e Hanit të Elezit
Personi Kontaktues: Menduh Vlashi
Tel: +377(0)44 754 101, 044 225 129
E-mail: menduh.vlashi@rks-gov.net, m.vlashi@gmail.com
Komuna e Sh mjes
Personi Kontaktues: Reshat Gashi
Tel: +381(0)290/389-016 ext 120, +377(0)44/149-646
E-mail: Reshat.gashi@rks-gov.net
Komuna e Shtërpcës
Personi Kontaktues: Tihomit Durlevic
Tel: +377(0)44/ 446-761
E-mail: Tihomir.durlevic@rks-gov.net
Ins tu për Mjekësi Ligjore (IML)
Adresa: Autostrada e Shkupit (Qendra Klinike Universitare)
Tel: +381 38 200 18 558
10 000 Prish në
EULEX
EULEX Kosovo Zyra Qendrore
Adresa: Rr. Muharrem Fejza,
P.O. Box: 268
10000 Prish në, Kosovë
Tel: +381 (0) 38 78 2000
E-mail: info@eulex-kosovo.eu

35

“PËRKRAHJE PËR ZGJIDHJEN E RASTEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR - THYERJA E NGËRÇIT”

Prokuroria Speciale e Kosovës
Adresa: Rr. Fehmi Agani nn. Ndërtesa e PTC, Prish në
Administrator: Faton Mecinaj Tel: 038/200 18 906
Email: faton.mcinaj@rks-psh.org
Asistente Administra ve: Fatmire Ademi
Tel: 038/200 18 891
Email: fatmire.ademi@rks-psh.org
Web: h p://www.psh-ks.net/?page=1,16
Komisioni Qeveritar për Persona të Zhdukur i Republikës së Serbisë
Adresa: Rr. Bulevard Mihaila Pupina Nr. 2, 11070 Beograd
Tele: 011 311 75 54 dhe 011 21 32 627
Fax: 011 214 23 84
Shërbimi i gjurmimit
Tel: 011 30 32 125 lok. 108
E-mail: gordana@redcross.org.rs
Zyra e Prokurorit për Krime Lu e e Republikës së Serbisë
Adresa: Rr. Ustanička 29, 11000 Beograd
Tel: + 381 11 3082 650
Fax: + 381 11 3082 782
Email: oﬃce@tuzilastvorz.org.rs
Web: h p://www.tuzilastvorz.org.rs/html_trz/pocetna_eng.htm
Delegacioni i KNKK në Prish në
Adresa: Rr. Pashko Vasa nr.15
Tel: +381 38 249 114
+381 38 249 115
E-mail : pri_pris na@icrc.org
10000, Prish në, Kosovë
Delagacioni i KNKK në Serbi
Adresa: Rr. “Južni bulevar 144”
Tel: 011/344-1522
11000 Beograd, Vračar
Kryqi I Kuq i Kosovës
Z. Agron Humolli, Sekretar I Përgjitshëm
Adresa: Rr. Tirana nr 27 A
10 000 Prish në, Kosovë
Email: info@redcross-ks.org
h p://redcross-ks.org/
Kryqi i Kuq i Serbisë
Adresa: Rr. Simina 19,
11000 Beograd, Serbi
Tel: +381 11 30 32 125
Fax: +381 11 263 43 48
Email: serbia@redcross.org.rs
h p://www.redcross.org.rs/
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KNPZH
Adresa: Rr. Alipašina 45a
71000 Sarajevë, B dhe H
Tel: + 387 33 280 800
Fax: + 387 33 280 900
E-mail: icmp@icmp.int
Press Oﬃce: press@icmp.org
Web: h p://www.icmp.int/
SHOQATAT FAMILJARE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR
Këshilli Kordinues i Asocijacioneve Familjare për të Zhdukurit e Kosovës
Personi Kontaktues: Bajram Qerkini/Haki Kasumi
Tel: +377 44 197 370, +377 44 181 260
Prish në
Fondacioni Kuj mi
Personi Kontaktues: Sheremet Ademi
Tel: 028/30 713, +377 44 235 410
E-mail: fondacioni_kuj mi@yahoo.com; k uj mi@hotmail.com
Mitrovicë
SHF “Shpresimi”
Personi Kontaktues: Hysni Berisha
Tel: 029/71 457, +377/44 229-234
E-mail: hysniberisha48@gmail.com
Suharekë
SHF “27 Prilli 1999” Meje”
Personi Kontaktues: Haki Sadriu
Tel: +377/44 133 684
E-mail: meje1999@hotmail.com
Meje, Gjakovë
SHF “Zyra per Persona te Zhdukur dhe të Burgosur
Personi Kontaktues: Mehmetali Perolli
E-mail: zpbzh@hotmail.com
0390/22 084, +377/44 123 187
Gjakovë
SHF “Shpresa dhe Kuj mi”
Personi Kontaktues: Ahmet Grajçevci
Tel: 038/535 221, +377/45 888 813
E-mail: shpresadhekuj mi2003@hotmail.com
Fushë Kosovë
SHF “Shoqata për Persona të Zhdukur në Kosovē”
Personi Kontaktues: Haki Kasumi
Tel: 038/223 332, +377/44 181 260
E-mail: haki.kasumi@hotmail.com
Prish nē

38

“PËRKRAHJE PËR ZGJIDHJEN E RASTEVE TË PERSONAVE TË ZHDUKUR - THYERJA E NGËRÇIT”

SHF "Krusha e Madhe”
Personi Kontaktues: Selami Ho
Tel: +377/44 203 945
E-mail: shkreshniku@hotmail.com
Krushë e Madhe, Rahovec
SHF "Rrezja e Shpresës”
Personi Kontaktues: Z. Salih Muhaxheri
Tel: +377/44 155 229
Ferizaj

SHF "Kujtesa”
Personi Kontaktues: Z. Hysen Kryeziu
Tel: +377/44/ 219 752
E-mail: ojq_kujtesa@hotmail.com
Malishevë
SHF "Përkor”
Personi Kontaktues; Z. La f Mehme
Tel: +377/44 215 342
E-Mail: la ﬁ_132@yahoo.com
Podujevë
FA "Shoqata për Persona të Burgosur dhe të Zhdukur"
Personi Kontaktues: Z. Ymer Merlaku
Tel: +377/44 232 577
E-Mail: ymermerlaku@hotmail.com
Kline
SHF "Ankthi" Kamenica
Personi Kontaktues: Z. Xhemile Morina
Tel: +377/44 403 592
E-mail: xhemile.morina@rks-gov.net
Kamenicë
SHF “Lo dhe Shpresa”
Personi Kontaktues: Sevdije Frangu
Tel: +377/44 224 717
E-mail: lo dheshpresa@hotmail.com
Kaçanik

SHF “Pengu I Lirisë”
Personi Kontaktues: Metë Thaçi
Tel: +377/44 602 275
Skënderaj
SHF "Lotët e Nënës”
Personi Kontaktues: Shaip Pireva
Tel: +377/44/294 994
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SHF " Mar rët e Lu ës”
Personi Kontaktues: Mahmut Syla
Tel: +377/45 360 342
Vushtri
SHF " Ngritja e Zërit”
Personi Kontaktues: Jahir Bejta
Tel: +377/44/195 113
Skënderaj
SHF“Zeri I Prindërve”
Personi Kontaktues: Bajram Qerkini
Tel: +377 44 197 370
E-mail: z.prinderve@yahoo.com
Mitrovicë
SHF Gllogoc
Personi Kontaktues: Z. Mustaf Prenku
Tel: +377 44/284 936
E-mail: livck.drenas@hotmail.com
Gllogoc
SHF “Thirrjet e Nënave "
Personi Kontaktues: Znj. Nesrete Kumnova
Tel: +377 044/189 148
E-mail: thirrjetenenave@yahoo.com
Gjakove
SHF "26 Mars 1999" Krusha e Vogël
Personi Kontaktues: Z. Agron Limani
Tel: +377 44 243 426
E-mail: agronlimani@hotmail.com
Krushe e Vogel/Prizren
SHF “Shoqata për të Zhdukurit dhe të Rrëmbyerit në Kosovë - Zyra Kryesore në Graçanicë
Personi Kontaktues: Silvana Marinkovic
Cel: +386 49 519 003
Tel/Fax: + 381 38 64 357
SHF “Shoqata për të Rrëmbyerit dhe të Zhdukur nga Kosova – Zyra Kryesore në Beograd
Personi Kontaktues: Verica Tomanovic
Adresa: Rr. Sremska br. 6/4, 11000 Beograd
Tel/Fax: + 381 11 3285025
e-mail: udruzenjekidnest@yahoo.com
web: www.udruzenjeporodica.org.rs
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SHF “Shoqata për të Rrëmbyerit dhe të Zhdukurit nga Kosova – zyra në Kraljevë
Personi Kontaktues: Brankica An c,
Adresa: Rr. Hajduk Veljka br.2/3, 36000 Kraljevë
Tel: + 381 36 315123
SHF “Shoqata për të Rrëmbyerit dhe të Zhdukurit nga Kosova – zyra në Kraljevë – Zyra në Nish
Personi Kontaktues: Znj. Gordana Ris c
Adresa: Rr. Pobednicka 66, Kalca, ka I, lamella D, local 121, 18000 Nish
Tel: + 381 18 515140
e-mail: info@nestali.org.rs
SHF “Shoqata për personat e Rrëmbyer dhe të Zhdukur nga Kosova – Zyra në Mitrovicë
Perosni Kontaktues: Z. Milorad Trifunovic
Tel/Fax: + 381 28 497033; mob: + 381 64 88011865
e-mail: miloradudruzenje@gmail.com
SHF “Shoqata për Personat e Rrëmbyer dhe të Zhdukur nga Kosova – Zyra në Hoçë të Madhe–
Kosovë”
Personi Kontaktues: Z. Negovan Mavric,
Adresa: Hoçë e Madhe, Kosovë
Tel/Fax: + 381 29 276784; mob: + 381 64 88011872
SHF e “Të Vrarëve në Kosovë nga 1998 – 2000”
Zyra Kryesore në Beograd”
Personi Kontaktues: Znj. Natasa Scepanovic
Adresa: Rr. Poenkareova br. 16, prvi sprat, 11000 Beograd
Tel/Fax: + 381 11 2768142
e-mail: udruzenjastradalih1998@gmail.com
Shoqata e ”Të Rrëmbyerve dhe të Vrarëve në Kosovë” – Zyra Kryesore në Beograd
Personi Kontaktues: Z. Simo Spasic,
Adresa: Rr. Milu na Milankovica, br. 25 B, 11000 Beograd
Tel/Fax: + 381 11 3114380; mob: + 381 64 0596194
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