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Ky botim shpjegon praktikat dhe parimet e zbatuara në vendet e 
ish-Jugosllavisë gjatë përpjekjeve të tyre për gjetjen e personave 
të zhdukur si rezultat i luftrave në vitet ‘90. Ai është produkt 
i shumë viteve përvoje të drejtpërdrejtë nga ana e stafit të 
KNPZH-së dhe komunikimit intensiv me familjet e të zhdukurve, 
shkencëtarë, studiues, hulumtues dhe profesionistë nga 
institucionet vendase.

Qëllimi i këtij Udhëzuesi është ofrimi i informacioneve të sakta 
për qytetarët, pasi një publik i informuar është një nga kushtet 
paraprake për të mbështetur shtetin ligjor dhe për të siguruar 
aksesin në drejtësi. Çështja e personave të zhdukur është 
komplekse, ashtu si dhe masat që merren për ta trajtuar atë. 
Prandaj, ky Udhëzues kërkon të sjellë informacionet më të 
rëndësishme në një format të përshtatshëm për lexuesin.

Botimi i këtij publikimi u bë i mundur me përkrahje e Qeverisë së MB. Pikëpamjet e shprehura në 
këtë botim nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Qeverisë së MB.
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UDHËZUESI I 
ICMP-SË  
ME PYETJE DHE 
PËRGJIGJE

HYRJE

Zgjidhja e çështjes së personave të zhdukur në Ballkanin Perëndimor: Një 
Udhëzues

Si rezultat i konflikteve të armatosura në territorin e ish-Jugosllavisë midis viteve 1991 dhe 1999, u 
zhdukën më shumë se 40,000 njerëz. Deri tani, më shumë se 70 përqind e të zhdukurve janë gjetur 
nëpërmjet përpjekjeve të vazhdueshme të autoriteteve, të kombinuara edhe me mbështetjen e 
dhënë nga Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (KNPZH) dhe me pjesëmarrjen e gjerë të 
familjeve të të zhdukurve. Ky rezultat është i pashembullt në botë dhe demonstron efikasitetin e një 
qasjeje të bazuar në përgjegjësinë e shtetit dhe në kryerjen e investigimeve për personat e zhdukur 
nëpërmjet drejtësisë dhe institucioneve përkatëse, si dhe proceseve që bazohen në shtetin e së drejtës.

Ky Udhëzues detajon proceset të cilat përfshijnë një sërë institucionesh në fushat e drejtësisë, punëve 
të brendshme dhe të jashtme, zbatimin e ligjit dhe institucionet e specializuara të mbështetjes, si 
dhe familjet e të zhdukurve. Ai trajton edhe instrumentet ligjore vendase dhe ndërkombëtare të cilat 
mbështesin këto përpjekje. Udhëzuesi përfshin një seksion me Pyetje dhe Përgjigje për të paraqitur 
në format konçiz sqarimet mbi mjaft tema të cilat kanë qenë shqetësuese për familjet e të zhdukurve, 
studiuesit, hulumtuesit dhe mjekët. Seksioni 2 i Pyetjeve dhe Përgjigjeve ofron edhe informacione 
specifike për vendin.

Metoda shkencore e zbatuar në proceset e identifikimit të njerëzve, në veçanti testimi i ADN-së, 
shpjegohet në Seksionin 3. Seksioni 4 trajton masat për të siguruar përfshirjen e publikut, veçanërisht 
nga familjet e të zhdukurve dhe jep udhëzime për raportimin e personave të zhdukur, si dhe vendet 
ku mund të gjenden ato.
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KNPZH-ja SHKURTIMISHT

KNPZH-ja është një organizatë ndërkombëtare e bazuar në traktate, me seli në Hagë, Hollandë. 
Mandati i saj është të sigurojë bashkëpunimin e qeverive dhe të të tjerëve në gjetjen e personave 
të zhdukur nga konfliktet, abuzimet e të drejtave të njeriut, katastrofat, krimi i organizuar, migrimi 
i parregullt dhe shkaqe të tjera dhe t’i ndihmojë ata që të bëjnë këtë. Ajo ka si detyrë ekskluzive të 
punojë për çështjen e personave të zhdukur.

Deri tani, KNPZH-ja ka asistuar në më shumë se 40 vende. Ajo i ndihmon qeveritë të ndërtojnë 
institucionet e shtetit ligjor, të cilat në kërkimin e tyre për personat e zhdukur përdorin qasje 
jodiskriminuese dhe mbështet përkrahjen dhe zhvillimin e legjislacionit që siguron të drejtat e 
familjeve të të zhdukurve. KNPZH ka ndihmuar autoritetet në përdorimin e teknikave të përparuara 
mjeko-ligjore, përfshirë metodat moderne të ADN-së për të identifikuar personat e zhdukur. KNPZH-
ja ruan një kapacitet të qëndrueshëm jofitimprurës, për të kryer identifikimin e njerëzve kryesisht 
nga ADN-ja dhe i përgjigjet kërkesave të ekspertëve nga gjykatat ndërkombëtare dhe vendase për 
dokumentacion dhe dëshmi për çështjet të cilat lidhen me krimet e luftës, krimet kundër njerëzimit, 
gjenocidin dhe krime të tjera sipas ligjit ndërkombëtar. KNPZH-ja mbështet punën e organizatave 
të tjera në përpjekjet e tyre, inkurajon përfshirjen e publikut në aktivitetet e saj dhe kontribuon në 
zhvillimin e shprehjeve të përshtatshme për përkujtimin dhe nderimin e të zhdukurve.

KNPZH-ja zhvillon një sërë programesh në vende të ndryshme, më i madhi prej të cilëve ka të bëjë me 
Ballkanin Perëndimor, Irakun dhe Sirinë. Ajo është e angazhuar në programe tematike në lidhje me 
Migrantët dhe Refugjatët e Zhdukur, Identifikimin e Viktimave nga Katastrofat, Ndihmën e Sektorit 
të Drejtësisë, Qendrën e Ekselencës dhe Trajnimit Wim Kok, Komitetin Ndër-Agjencor për Personat e 
Zhdukur dhe Forumin Global për Personat e Zhdukur.
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Qasja e ndërmarrë ndaj 
llogaridhënies për personat 
e zhdukur nga vendet e ish-
Jugosllavisë është unike midis 
rajoneve të botës të cilat përballen 
me çështjen e zhdukjeve masive. 
Shtetet pasardhëse të cilat ndodhen 
në territorin e ish-Jugosllavisë, 
hetojnë rastet e të zhdukurve në 
përputhje me legjislacionin e tyre 
kombëtar penal.

SEKSIONI 1
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SEKSIONI 1

PARIMET E ZBATUARA
Në përfundim të konflikteve të armatosura në territorin e ish-Jugosllavisë; në Bosnjë e Hercegovinë 
dhe Kroaci në vitin 1995 dhe në Kosovë në vitin 1999; shpresat për një përpjekje të qëndrueshme 
dhe efikase për të gjetur mbi dhjetëra mijëra persona të zhdukur, dukeshin të dobëta. Kishte afërsisht 
40,000 njerëz të zhdukur dhe midis autoriteteve kishte pak vullnet për të caktuar burime në një mënyrë 
objektive dhe të paanshme për këtë çështje. Në të njëjtën kohë, në pjesë të ndryshme të rajonit janë 
bërë përpjekje të shumta të veçuara dhe të pakoordinuara, duke aplikuar metodologji dhe standarde 
të ndryshme profesionale. Në këto rrethana, numri i identifikimeve ishte i vogël dhe progresi ishte i 
ngadaltë.

Dy dekada më vonë, një sistem i integruar, i cili kombinoi krijimin e institucioneve dhe legjislacionit të 
posaçëm për të trajtuar çështjen e të zhdukurve, një qasje të shtetit ligjor, angazhimin e familjeve të 
të zhdukurve dhe metodat shkencore moderne, ka dhënë rezultate të jashtëzakonshme. Ky sistem i 
integruar bazohet në parimin e përgjegjësisë së shteteve për të garantuar të drejtat e njeriut dhe për të 
promovuar paqen dhe stabilitetin nëpërmjet institucioneve demokratike dhe shtetit ligjor. Si rezultat, 
janë krijuar procese të reja teknike, administrative dhe gjyqësore, të cilat përfshijnë mbështetjen e 
një pjese të gjerë të forcave politike dhe shoqërore, duke përfshirë, së pari dhe kryesisht, familjet e të 
zhdukurve.

Pavarësisht këtij progresi, në të gjithë territorin e ish-Jugosllavisë janë ende të paktën 11,000 persona 
të zhdukur. Shpjegimi i fatit të rasteve të mbetura të personave të zhdukur, kërkon përpjekje të 
vazhdueshme nga institucionet demokratike të vendeve, duke përfshirë gjykatat, agjencitë e zbatimit 
të ligjit dhe shërbimit civil. Sipas ligjit të brendshëm dhe ndërkombëtar, të mbijetuarit kanë të drejtë 
të vazhdueshme për hetime zyrtare, të përshtatshme dhe transparente. Neni 2 i Konventës Evropiane 
për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut, parashikon mbrojtjen me ligj të së drejtës 
për të jetuar dhe përgjithësisht është e qartë që krijon detyrime materiale dhe procedurale për të kryer 
hetime. Ky detyrim mbetet deri në llogaridhënien për personin e zhdukur ose derisa të merren masa 
të përshtatshme për të hetuar zhdukjen.

Qasja e ndërmarrë ndaj llogaridhënies për personat e zhdukur nga vendet e ish-Jugosllavisë është unike 
midis rajoneve të botës të cilat përballen me çështjen e zhdukjeve masive. Shtetet pasardhëse të cilat 
ndodhen në territorin e ish-Jugosllavisë, hetojnë rastet e të zhdukurve në përputhje me legjislacionin 
e tyre kombëtar penal. Në të vërtetë, shumica e zhdukjeve që kanë ndodhur gjatë konflikteve të 
armatosura të viteve 1990 janë rezultat i krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit ose formave të 
tjera të abuzimit me të drejtat e njeriut. Gjithashtu, në këto shtete procesi i llogaridhënies për personat 
e zhdukur nuk është diskriminues. Kur hetojnë rastet e personave të zhdukur, institucionet kombëtare 
nuk bëjnë dallim midis grupeve etnike ose fetare apo statusit të personave të zhdukur në kohë lufte; 
rastet e luftëtarëve dhe civilëve të zhdukur trajtohen në mënyrë të barabartë.

Bosnja e Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia krijuan të gjitha institucionet përgjegjëse 
vendase në lidhje me procesin e llogaridhënies për personat e zhdukur nga konflikti. Disa nga këto 
institucione ishin operacionale që nga ditët e para të konfliktit dhe u zhvilluan me kalimin e kohës. Sot, 
në Bosnjë e Hercegovinë ekziston Instituti i Personave të Zhdukur (IPZh); në Kroaci ekziston Drejtoria 
për Personat e Paraburgosur dhe të Zhdukur brenda Ministrisë së Veteranëve Kroatë; Kosova, Mali i Zi 
dhe Serbia kanë komisione për personat e zhdukur, të krijuar nga qeveritë e tyre përkatëse. Krijimi i 
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një institucioni të specializuar i cili merret me çështjen e personave të zhdukur në secilin vend, është 
një karakteristikë e rëndësishme e procesit në rajon. Kjo mundëson shkëmbimin në baza të barabarta 
të informacionit dhe formave të tjera të bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të këtyre shteteve.

Vendet e ish-Jugosllavisë kanë qenë gjithashtu pioniere në krijimin e kuadrove ligjore specifike, të 
cilat rregullojnë procesin e hetimit dhe identifikimit të rasteve të personave të zhdukur. Bosnja e 
Hercegovina ishte vendi i parë në botë që miratoi një lex specialis, Ligjin e vitit 2004 për Personat 
e Zhdukur, pasuar nga Kosova në vitin 2011 dhe Kroacia në vitin 2019. Serbia dhe Mali i Zi i bazojnë 
hetimet e personave të zhdukur në parimet ligjore të përshkruara në një numër ligjesh, përfshirë kodin 
penal dhe kodin e procedurës penale.

Bosnja e Hercegovina, Kroacia, Mali i Zi dhe Serbia janë nënshkruese të Konventës Ndërkombëtare për 
Mbrojtjen e të gjithë Personave nga Zhdukja me Forcë (Konventa), rrjedhimisht duke u bashkuar në 
radhët e vendeve të angazhuara për zbatimin e Konventës nëpërmjet legjislacionit të tyre kombëtar 
dhe duke marrë të gjitha masat e nevojshme për të parandaluar dhe hetuar rastet e zhdukjeve me 
forcë. Në përputhje me nenin 29 (1) të Konventës, shtetet palë paraqesin raporte mbi zbatimin e 
Konventës. Deri tani, raportet e tyre fillestare në Komitetin për Zhdukjet me Forcë i kanë dorëzuar 
Bosnja e Hercegovina, Serbia dhe Mali i Zi.

Gjithashtu, Grupi i Punës i OKB-së për Zhdukjet me Forcë ose të Pavullnetshme, ka kryer katër 
vizita në vendet e ish-Jugosllavisë të përfshira në konfliktin e viteve 1990 dhe ka nxjerrë raporte me 
rekomandime të cilat synojnë përmirësimin e procesit.

Kur bëhet fjalë për metodologjinë e përdorur në identifikimin e personave të zhdukur, edhe vendet e 
rajonit ndajnë një rrugë shumë të ngjashme. Midis viteve 1995 dhe 2002/3, fokusi ishte për metodat 
“tradicionale” të mjekësisë ligjore, duke përfshirë artifakte/objekte të gjetura në ose pranë mbetjeve 
njerëzore në një vendvarrim, krahasimin e të dhënave pas vdekjes dhe para-vdekjes, informacionin 
mbi rrethanat e zhdukjes dhe dokumentacionin e marrë nëpërmjet burimeve të tjera.

Përparimi i shpejtë në identifikimet në rajon u bë i mundur me krijimin e një qasjeje “që udhëhiqet 
nga ADN” për identifikimin. Të gjitha familjeve të personave të zhdukur iu kërkua që të jepnin mostra 
referimi gjenetik në formën e pikave të gjakut të mbledhura në kartat MTL për këtë qëllim specifik. 
Familjet që jetojnë në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kosovë, Mal të Zi dhe Serbi dhanë mostra referimi për 
KNPZH-në. Shumica e familjeve që jetojnë në Kroaci dhanë mostra referimi tek autoritetet vendase 
në Kroaci, me përjashtim të atyre familjeve, të afërmit e të cilave u zhdukën në territorin e vendeve 
të tjera, dhe familjet e personave që u zhdukën në Kroaci, por tani jetojnë diku tjetër. Profilet e ADN-
së nga mbetjet njerëzore të paidentifikuara krahasohen me metoda të automatizuara me profilet e 
marra nga të gjitha familjet e të zhdukurve. Suksesi i kësaj qasjeje është i ndërlidhur me shkallën e 
përfaqësimit të bazës së të dhënave të referimit familjar. Një shpjegim i hollësishëm i identifikimit të 
udhëhequr nga ADN-ja e personave të zhdukur jepet në një kapitull të veçantë të këtij Udhëzuesi.

Qasja shkencore e ndërmarrë në rajon tani përdoret në të gjithë botën për të llogaritur personat që u 
zhdukën si pasojë e konflikteve të armatosura, abuzimeve me të drejtat e njeriut dhe shkaqeve të tjera.
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INICIATIVAT E BASHKËPUNIMIT RAJONAL QË MBËSHTETEN NGA KNPZH-ja
Konfliktet e armatosura që ndodhën në vitet ‘90 çuan në lëvizje të konsiderueshme të popullsisë 
brenda territorit të ish-Jugosllavisë. Në shumë raste, personat që u raportuan të zhdukur nga një rajon 
u vranë ose u zhdukën në një rajon tjetër. Si rezultat, varret klandestine mund të përmbajnë mbetje të 
viktimave që u raportuan të zhdukura në një territor të ndryshëm nga territori ku ndodhet varri.

Hapi i parë në krijimin e një kuadri efikas për bashkëpunim midis vendeve në territorin e ish-Jugosllavisë 
për të hetuar rastet e personave të zhdukur u bë në muajin mars të vitit 1999 në Amsterdam, kur 
përfaqësuesit e qeverisë nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia dhe Republika Federale e Jugosllavisë 
(RFJ) u takuan me iniciativën e KNPZH-së për të diskutuar çështje shumë komplekse që lidheshin me 
personat e zhdukur dhe të paraburgosurit. Palët arritën disa marrëveshje veçanërisht në lidhje me 
zhvarrosjet e banorëve të një shteti që ishin varrosur në territorin e një shteti tjetër.

Përmirësimi i bashkëpunimit rajonal që nga fillimi i viteve 2000 ka rezultuar në procese të përbashkëta 
gërmimesh në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Kosovë dhe Serbi. Me ftesë të homologëve të tyre, 
institucionet vendase nga secili vend kanë marrë pjesë në zhvarrosje të përbashkëta në territorin e 
vendeve të tjera. Me rritjen e bashkëpunimit, u rrit edhe besimi midis institucioneve kompetente. 
Bashkëpunimi u zhvillua duke filluar nga zhvarrosjet e përbashkëta, monitorimi dhe transferimi i 
mbetjeve njerëzore në një bashkëpunim institucional më të strukturuar të rregulluar nga marrëveshjet 
dypalëshe dhe deklaratat shumëpalëshe.

Nënshkrimi i “Deklaratës për rolin e shtetit në adresimin e çështjes së personave të zhdukur si rezultat i 
konfliktit të armatosur dhe abuzimeve me të drejtat e njeriut” në muajin gusht të vitit 2014, demonstroi 
një angazhim të ripërtërirë nga Bosnja dhe Herzegovina, Kroacia, Mali i Zi dhe Serbia për të adresuar 
çështjen e personave të zhdukur. Më pas u nënshkruan protokolle dypalëshe bashkëpunimi midis 
pothuajse të gjitha vendeve në territorin e ish-Jugosllavisë. Këto protokolle u nënshkruan me qëllim 
zgjerimin e përpjekjeve të hetimit dhe identifikimin e personave ende të pagjetur në të gjitha këto 
vende.

Në Forumin e Paqes në Paris më 12 nëntor 2018, Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur 
(KNPZH) rishikoi Deklaratën e KNPZH-së mbi Rolin e Shtetit në Adresimin e Çështjes së Personave 
të Zhdukur si Pasojë e Konflikteve të Armatosura dhe Abuzimit me të Drejtat e Njeriut me qëllim 
promovimin e zbatimit të parimeve të Deklaratës në mënyrë universale dhe në të gjitha rrethanat kur 
personat humbasin ose zhduken, përfshirë katastrofat, krimin e organizuar, migracionin e parregullt 
dhe shkaqe të tjera. Tetë “Parimet e Parisit” pasqyrojnë dhe avancojnë një konsensus global në zhvillim 
për mënyrën e adresimit të çështjes së personave të zhdukur.

Në vitin 2011, KNPZH-ja filloi një proces për krijimin e një baze të vetme të dhënash, të unifikuar në 
nivel rajonal. Baza e të dhënave për rastet aktive të personave të zhdukur nga konfliktet në territorin 
e ish-Jugosllavisë (Baza e të dhënave rajonale) përfaqëson një përpjekje të përbashkët nga Bosnja 
dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia dhe është krijuar për të vënë në dispozicion 
të rajonit të dhënat që mbahen në një shtet të caktuar dhe për të lejuar harmonizimin e të dhënave.

Gjatë viteve 2016 dhe 2017, KNPZH-ja nënshkroi marrëveshje bilaterale të veçanta me Bosnjë dhe 
Hercegovinën, Kroacinë, Kosovën, Malin e Zi dhe Serbinë, të cilat u mundësuan institucioneve 
vendase të paraqesin regjistrat e tyre kombëtarë të personave të zhdukur për t’i përfshirë në bazën e të 
dhënave rajonale. Në muajin dhjetor të vitit 2017, KNPZH-ja paraqiti një zgjidhje funksionale softuerike 
për Bazën e të Dhënave Rajonale tek drejtuesit e institucioneve vendase për personat e zhdukur nga 
Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Kjo u pranua, dhe që nga ajo kohë, 
me mbështetjen financiare nga Mbretëria e Bashkuar, puna për harmonizimin, përditësimin dhe 
filtrimin e të dhënave në bazën e të dhënave rajonale është ndërmarrë në mënyrë të vazhdueshme 
nga ekspertët e caktuar nga secili institucion vendas.

Në muajin korrik të vitit 2018, kryeministrat e Kroacisë, Kosovës, Malit të Zi dhe Serbisë dhe Kryetari i 
Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës, së bashku me nëntë kryetarë të tjerë të qeverive 
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nga vendet pjesëmarrëse në Procesin e Berlinit, nënshkruan një Deklaratë të Përbashkët për personat 
e zhdukur gjatë Samitit të Ballkanit Perëndimor në Londër. Deklarata, ndër të tjera, rithekson 
angazhimin e vendeve të  rajonit dhe të partnerëve të tyre të Procesit të Berlinit, për të mbështetur 
përpjekjet për të gjetur të paktën 11,000 njerëz që janë ende të zhdukur si rezultat i konflikteve në ish-
Jugosllavi. Deklarata e Përbashkët gjithashtu mbështet të drejtat e të gjitha familjeve të të zhdukurve 
për vërtetësi, drejtësi dhe dëmshpërblime.

Nënshkrimi i Deklaratës së Londrës shënoi fillimin e një kapitulli të ri në bashkëpunimin rajonal. Njëzet 
vjet pas konfliktit, zgjidhja e fatit të personave të zhdukur nuk është më vetëm çështje e rikuperimit 
pas konfliktit, rivendosjes së marrëdhënieve dhe drejtësisë tranzicionale. Është e rëndësishme për 
procesin e integrimit evropian dhe përmbushjen e kushteve paraprake kryesore për vendet kandidate 
të Bashkimit Evropian (BE), veçanërisht në kriteret që lidhen me të drejtat dhe liritë themelore, 
reformën gjyqësore dhe qeverisjen e mirë.

Për të zbatuar parimet e përcaktuara në Deklaratën e Londrës, drejtuesit e institucioneve vendase, 
Instituti i Personave të Zhdukur të Bosnjës dhe Hercegovinës, Drejtoria për Personat e Paraburgosur 
dhe të Zhdukur të Ministrisë së Veteranëve Kroatë të Republikës së Kroacisë, Komisioni i Kosovës për 
Personat e Zhdukur, Komisioni për Personat e Zhdukur të Malit të Zi dhe Komisioni për Personat e 
Zhdukur të Qeverisë së Republikës së Serbisë, nënshkruan Planin-Kuadër për të adresuar Çështjen e 
Personave të Zhdukur nga Konfliktet në Territorin e Ish Jugosllavisë (Plani Kuadër) më 6 nëntor 2018 në 
Hagë, Hollandë. Në muajin dhjetor të vitit 2018, institucionet vendase, nënshkruesit e Planit Kuadër, 
krijuan një Grup të Personave të Zhdukur (GPZh), i përbërë nga drejtuesit e institucioneve vendase nga 
nënshkruesit e Planit Kuadër, i ngarkuar me mbikëqyrjen e zbatimit të të gjitha dispozitave të Planit 
Kuadër. GPZH-ja krijoi dy nëngrupe (Grupe Operative), të përbërë nga anëtarë ekspertë të stafit nga 
institucionet vendase, për të punuar në Bazën e të Dhënave Rajonale dhe çështjen e NN-ve (gjetjen e 
rasteve të paidentifikuara).

Që nga krijimi i saj në vitin 2018, GPZH-ja dhe grupet operacionale janë mbledhur disa herë për të 
diskutuar tema të ndryshme dhe për të vendosur përparësitë për bashkëpunimin shumëpalësh.

Përveç kësaj, Plani Kuadër përshkruan shkëmbimin e informacioneve për vendet e mundshme të 
varreve klandestine me interes të përbashkët, caktimin e përbashkët të Ditës Ndërkombëtare të të 
Zhdukurve dhe angazhimin e familjeve të të zhdukurve në këtë proces.

Nënshkrimi i Planit Kuadër dhe krijimi i GPZH-së krijuan një kornizë të strukturuar dhe të përhershme 
për bashkëpunim shumëpalësh për çështjen e personave të zhdukur.

Që në vitin 1999, shoqatat familjare të shteteve në territorin e ish-Jugosllavisë ndjenë nevojën për 
bashkëpunim ndërkufitar dhe veprim të përbashkët për të siguruar që autoritetet të mbeten të 
angazhuara në këtë çështje. Në 12 konferenca rajonale të mëvonshme, familjet e të zhdukurve 
ritheksuan  rëndësinë e forcimit të bashkëpunimit rajonal nëpërmjet organit koordinues të shoqatave 
familjare me qëllimin për të zgjidhur çështjen e personave të zhdukur dhe për të adresuar sfidat 
e përbashkëta me të cilat përballen anëtarët e familjes që kanë mbijetuar. Koordinimi Rajonal i 
Shoqatave të Familjeve të Personave të Zhdukur nga ish Jugosllavia (Koordinimi Rajonal), u krijua 
në vitin 2005 me qëllimin e lobimit të përbashkët për zgjidhjen e çështjeve të personave të zhdukur 
me qeveritë në rajon dhe përkrahjen e hetimeve efikase në zhdukjen e detyruar të të afërmve të tyre, 
shkaktuar nga konfliktet e armatosura në territorin e ish-Jugosllavisë në vitet ‘90. Koordinimi Rajonal 
ka rritur ndërgjegjësimin e publikut për çështjet e personave të zhdukur dhe ka sjellë përmirësimin e 
lidhjeve midis vendimmarrësve dhe grupeve të viktimave. Pas vitesh bashkëpunimi jozyrtar, shoqatat 
familjare nga Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia regjistruan zyrtarisht 
Koordinimin Rajonal në vitin 2011 si një shoqatë qytetarësh, pavarësisht nga përkatësia etnike ose 
kombëtare. Sot, Koordinimi Rajonal bashkon 18 shoqata dhe sindikata të shoqatave familjare nga 
Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Kosova, Mali i Zi dhe Serbia. Çdo shoqatë e regjistruar nga territori i 
ish Jugosllavisë mund të bashkohet me Koordinimin Rajonal.
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Hetimi i zhdukjeve në shkallë të gjerë 
në përputhje me shtetin e së drejtës 
dhe kërkesat e të drejtave të njeriut, 
duke përfshirë llogaridhënien, është një 
process kompleks dhe ndërdisiplinor që 
përfshin aktorë, veprimtari të shumta dhe 
përdorimin e teknikave të përparuara 
shkencore.

SEKSIONI 2
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SEKSIONI 2 

PYETJE TË DREJTUARA SHPESH
Hetimi i zhdukjeve në shkallë të gjerë në përputhje me shtetin e së drejtës dhe kërkesat e të drejtave 
të njeriut, duke përfshirë llogaridhënien, është një proces kompleks dhe ndërdisiplinor që përfshin 
aktorë, veprimtari të shumta dhe përdorimin e teknikave të përparuara shkencore. Ndërsa parimet 
e përbashkëta të zbatuara në vendet e ish-Jugosllavisë u shpjeguan në Seksionin 1, ky seksion me 
pyetje dhe përgjigje synon të paraqesë informacione gjithëpërfshirëse në lidhje me procesin, duke 
përfshirë mënyrat specifike me të cilat zbatohet në çdo shtet.

INFORMACIONE TË PËRGJITHSHME

Pyetje:  Kush konsiderohet person i zhdukur në kontekstin e këtij Udhëzuesi?

Përgjigje: Subjektivisht, person i zhdukur është çdo njeri, vendndodhja e të cilit nuk dihet dhe i cili 
po kërkohet nga një person tjetër ose disa persona të tjerë. Termi “person i zhdukur” fiton 
një kuptim objektiv kur një person raportohet zyrtarisht si i zhdukur, ose kur zbulohet një 
trup i paidentifikuar. Ky Udhëzues përqendrohet në çështjet që kanë të bëjnë me personat 
e zhdukur si rezultat i konflikteve të armatosura në territorin e ish-Jugosllavisë midis viteve 
1991 dhe 2000.

Pyetje:  Si merren informacionet për vendndodhjen e varreve të fshehura dhe çfarë ndodh më pas?

Përgjigje: Institucionet kompetente shfrytëzojnë një sërë burimesh për të marrë informacione për 
vendndodhjen e varreve të fshehura. Këto përfshijnë raporte nga dëshmitarë, të dhëna 
qeveritare, informacione nga procedurat gjyqësore, dokumentet policore dhe dokumentet 
e marra nga vendet e tjera përmes bashkëpunimit dypalësh ose shumëpalësh. Të gjitha 
informacionet e marra rishikohen dhe analizohen nga institucionet vendase përgjegjëse 
për çështjet e personave të zhdukur dhe i paraqiten Zyrës përkatëse të Prokurorisë, e cila 
më pas mund të kërkojë urdhra gërmimi nga gjykata kompetente. Gjykata lëshon një urdhër 
gjykate për gërmimin duke cilësuar emrat e të gjithë pjesëmarrësve në proces në rolet e 
tyre përkatëse profesionale. Prokurori mund të kërkojë ndihmë profesionale nga vendet 
e tjera ose organizatat ndërkombëtare për të siguruar rezultate optimale në zhvarrosjen, 
ekzaminimin dhe identifikimin e mbetjeve. Në vendet me interes të përbashkët, Prokurori 
mund të ftojë institucionet vendore që merren me çështje të personave të zhdukur nga 
vendet fqinje për të kryer vëzhgime.

Pyetje:  Çfarë është zhvarrosja?

Përgjigje: Zhvarrosja është procesi i rikuperimit të mbetjeve njerëzore dhe provave të tjera, 
duke përdorur metoda shkencore, nga varret masive ose individuale klandestine ose 
vendndodhjet sipërfaqësore. Mbetjet mblidhen nga një ekip ekspertësh për të mundësuar 
identifikimin. Informacionet në lidhje me sitin (vendndodhjen), mbetjet e gjetura dhe provat 
dokumentohen për t’u përdorur nga Zyra e Prokurorisë dhe specialistët e mjekësisë ligjore 
dhe për të krijuar historikun e bazës së të dhënave.

SEKSIONI 2



 13

UDHËZUESI I 
ICMP-SË  
ME PYETJE DHE 
PËRGJIGJE

Pyetje:  Pse ka mbetje që janë zhvarrosur, por nuk janë identifikuar ende (NN)?

Përgjigje: Mund të ketë shumë arsyes. Më të zakonshmet janë:

 Ò - nuk janë ofruar mjaftueshëm mostra referimi familjar për analizën e ADN-së;

 Ò - mbetjet skeletore nuk përmbajnë ADN të mjaftueshme për testim;

 Ò - nuk ka asnjë anëtar të familjes të mbijetuar që të mund të japë mostra referimi;

 Ò - trupi mund të mos ketë lidhje me konfliktin e armatosur të viteve ‘90 dhe për këtë 
arsye nuk përputhet me asnjë nga mostrat e referimit  familjare; ose

 Ò - të afërmit mund të kenë identifikuar gabimisht dhe pa dashje një trup tjetër, 
bazuar në metodat tradicionale dhe si rrjedhojë nuk kanë dhënë mostra referimi.

 Institucionet vendase në Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Serbi dhe Kosovë po marrin një 
sërë masash për të identifikuar rastet NN si në nivelin kombëtar, ashtu edhe në atë rajonal. 
Këto masa përfshijnë rishikimin e rasteve NN, marrjen e mostrave shtesë për analizën e ADN-
së, shkëmbimin e të dhënave me institucionet e tjera vendase në rajon dhe mbledhjen e 
referimeve shtesë.

Pyetje:  Cilat janë identifikimet tradicionale?

Përgjigje:  Para vitit 2001, kur KNPZH-ja prezantoi teknologjinë e ADN-së në procesin e identifikimit 
në vendet e ish-Jugosllavisë, personat e zhdukur u identifikuan nga familjet duke 
përdorur njohjen vizuale të mbetjeve ose sendeve personale dhe, kur ishte e mundur, 
duke përdorur të dhënat dentare ose gjurmët e gishtave; në atë kohë këto ishin metodat e 
vetme të disponueshme për identifikim. Aty ku identifikimet kryhen duke përdorur metoda 
tradicionale, mund të ndodhin identifikime të gabuara, pavarësisht nga përpjekjet më të 
mira të autoriteteve.

Pyetje:  Cila është procedura për një identifikim zyrtar dhe sa kohë mund të zgjasë?

Përgjigje: Identifikimi i një personi të vdekur është një proces ligjor. Testimi i identitetit të ADN-
së tentohet në çdo grup mbetjesh të rikuperuara dhe të gjitha identifikimet bazohen 
në rezultatet e testimit të ADN-së. Kjo ndodh sepse AND-ja përmban karakteristika unike 
identifikuese edhe kur nuk ka prova të tjera identiteti. Është metoda më e besueshme 
shkencore për identifikim. Pas ekzaminimit të mbetjeve, një specialist i mjekësisë ligjore i 
caktuar nga gjykata do të paraqesë mostrat e kockave për testimin e ADN-së.

 Kur gjendet një përputhje e ADN-së midis profileve të referimit familjar të ADN-së dhe një 
profili të ADN-së pas vdekjes, një raport për përputhjen e ADN-së do t’i paraqitet ekspertit 
mjekësor përkatës të caktuar nga gjykata dhe institucionit përgjegjës për të krahasuar 
këtë raport të përputhjes së ADN-së me të dhëna të tjera në dispozicion dhe për të bërë 
një identifikim zyrtar. Institucioni përgjegjës informon anëtarët e familjes, të cilët më pas 
informohen për rezultatet e testimit të ADN-së dhe janë të ftuar për të kryer një identifikim 
zyrtar. Kur eksperti mjekësor i caktuar nga gjykata përfundon identifikimin, informacioni 
përkatës i përcillet zyrës së gjendjes civile, e cila regjistron vdekjen dhe lëshon një certifikatë 
vdekjeje.

 Kohëzgjatja e kësaj procedure varet nga shumë faktorë, duke filluar nga fakti nëse janë të 
disponueshme mostra të mjaftueshme referimi nga anëtarët e familjes dhe nëse janë gjetur 
mbetjet njerëzore, si dhe nëse ADN-ja është nxjerrë me sukses nga mbetjet pas zhvarrosjes. 
Nxjerrja e ADN-së nga mostrat e kockave/mbetjeve mund të jetë e vështirë dhe, në disa 
raste, testimi i përsëritur është i nevojshëm. Identifikimi zyrtar gjithashtu varet nga fakti nëse 
apo në çfarë kohe anëtarët e familjes angazhohen për të përfunduar procedurën.

SEKSIONI 2
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Pyetje:  A do të mbyllet çështja nëse gjenden vetëm mbetje të pjesshme të një personi të zhdukur?

Përgjigje:  Çështja konsiderohet e mbyllur kur bëhet identifikimi zyrtar i një pjese të plotë të mbetjeve. 
Edhe atëherë, nëse mbetjet shtesë të një personi të zhdukur gjenden pas identifikimit zyrtar, 
këto mbetje do të testohen dhe do të shoqërohen përsëri me mbetjet e identifikuara më 
parë.

Pyetje:  A mund të deklarojë një familje një person të zhdukur të vdekur nëse nuk ka përputhje të 
ADN-së dhe çfarë do të ndodhë me hetimin nëse personi deklarohet kështu?

Përgjigje:  Pavarësisht nga të gjitha përpjekjet, jo të gjithë personat e zhdukur do të gjenden, për shkak 
të mungesës së informacionit rreth varreve të mundshëm ose mungesës së mostrave të 
referimit familjar për krahasimin e ADN-së. Edhe kur gjenden mbetjet, ndonjëherë ka ADN 
të pamjaftueshme për testim. Për të zgjidhur çështjet e pronave dhe çështje të tjera, familjet 
ndonjëherë duhet të deklarojnë të vdekur një person të zhdukur, pavarësisht nëse eshtrat e 
tyre janë gjetur dhe identifikuar apo jo. Sidoqoftë, procesi i hetimit të zhdukjes së të afërmve 
të tyre nuk do të ndalet derisa të gjenden eshtrat dhe të identifikohen.

 Më shumë informacione në lidhje me dispozitat specifike sipas ligjeve vendase jepen në 
seksionet specifike të vendit.

Pyetje:  Çfarë të drejtash kanë familjet e të zhdukurve?

Përgjigje: Të drejtat e familjeve të personave të zhdukur rregullohen nga legjislacioni vendas dhe 
traktatet e konventat ndërkombëtare në të cilat janë palë vendet në fjalë. Legjislacioni 
vendas përshkruan një sërë të drejtash materiale dhe jomateriale për familjet e të zhdukurve, 
në shkallë të ndryshme.

 Sidoqoftë, të gjitha vendet në fjalë kanë njohur detyrimin e tyre për të kryer hetime efikase 
në lidhje me personat e zhdukur, pavarësisht nëse veprimet që kanë rezultuar në zhdukje 
konsiderohen se i atribuohen veprimeve ose mosveprimeve nga vetë shteti. Qasja e miratuar, 
e cila bazohet në shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut, nënkupton hetime efikase dhe 
zyrtare për zhdukjet e personave të zhdukur dhe proceset e duhura, sesa një qasje rreptësisht 
humanitare. Ajo mbështet vendimin e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ) 
se dështimi i një shteti për të kryer një hetim efikas për të sqaruar vendndodhjen dhe fatin e 
personave të zhdukur përbën një shkelje të vazhdueshme të detyrimit procedural të shtetit 
për të mbrojtur të drejtën për jetën sipas nenit 2 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e 
të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore, si dhe shkeljen e të drejtave të familjeve të të 
zhdukurve sipas Nenit 3, ndalimi i torturës. Një hetim efikas, sipas GJEDNJ-së, duhet të jetë 
zyrtar, transparent, i pavarur dhe i paanshëm, si dhe të mund të përcaktojë rrethanat në 
një rast të caktuar. Më shumë informacione në lidhje me dispozitat specifike sipas ligjeve 
vendase jepen në seksionet specifike të vendit.

Pyetje:  Çfarë janë Shoqatat Familjare dhe çfarë bëjnë ato?

Përgjigje: Shoqatat Familjare (ShF) janë shoqëri civile formale, organizata joqeveritare që mbledhin 
së bashku të afërmit e personave të zhdukur dhe aktivistë të tjerë të të drejtave të njeriut 
që punojnë për çështjet e personave të zhdukur. ShF-të janë avokatët më të fortë për të 
drejtat e familjeve, duke lobuar tek qeveritë për të përmbushur detyrimin e tyre për të hetuar 
zhdukjen e anëtarëve të familjes së tyre. Shoqatat Familjare:

 Ò mbledhin informacione për personat e zhdukur;

 Ò shpesh ofrojnë konsulenca dhe këshilla gjatë procesit të gjetjes dhe identifikimit të 
personave të zhdukur;

 Ò lobojnë në agjencitë dhe institucionet qeveritare për të përshpejtuar dhe 

SEKSIONI 2
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përmirësuar procesin për personat e zhdukur;

 Ò ndërgjegjësojnë publikun për çështjen e personave të zhdukur;

 Ò organizojnë dhe marrin pjesë në ngjarje përkujtimore në vend dhe jashtë tij;

 Ò shpërndajnë njohuri në lidhje me procesin e personave të zhdukur me familje dhe 
profesionistë nga vendet e tjera;

 Ò këshillojnë dhe ofrojnë mbështetje për anëtarët e tyre për të trajtuar aspektet 
emocionale sociale dhe aspekte të tjera të çështjes.

Pyetje:  Si i mbron KNPZH-ja të dhënat e siguruara nga familjet e të zhdukurve?

Përgjigje:  Të dhënat e paraqitura në KNPZH nga familjet e të zhdukurve mbrohen sipas ligjit 
ndërkombëtar. KNPZH-ja, si një organizatë ndërqeveritare, gëzon privilegje dhe imunitete 
që garantojnë mbrojtjen ligjore të të dhënave. Kjo do të thotë që informacionet personale të 
dhëna nga familjet e personave të zhdukur me qëllim gjetjen dhe identifikimin e të afërmve 
të tyre të zhdukur nuk mund të aksesohen nga gjykatat, prokurorët, policia ose institucione 
të tjera qeveritare ose jo-qeveritare, me përjashtim të rasteve kur personi që ka ofruar të 
dhënat ka rënë dakord shprehimisht për shpërndarjen e këtyre informacioneve.

Pyetje:  Cili është qëllimi dhe roli i Grupit të Personave të Zhdukur (GPZH)?

Përgjigje:  GPZH-ja është një kornizë e strukturuar dhe e përhershme për bashkëpunimin rajonal, 
shumëpalësh për çështjen e personave të zhdukur. Ajo është themeluar kur Plani Kuadër për 
të Adresuar Çështjen e Personave të Zhdukur nga Konfliktet në Territorin e ish-Jugosllavisë u 
nënshkrua nga drejtuesit e Institutit të Personave të Zhdukur të Bosnjës dhe Hercegovinës, 
Drejtoria për Personat e Paraburgosur dhe të Zhdukur të Ministrisë së Veteranëve Kroatë të 
Republikës së Kroacisë, Komisioni i Kosovës për Personat e Zhdukur, Komisioni për Personat 
e Zhdukur të Malit të Zi dhe Komisioni për Personat e Zhdukur të Qeverisë së Republikës 
së Serbisë nënshkruan (Planin Kuadër) më 6 nëntor 2018 në Hagë . Të njëjtat institucione 
formojnë vetë GPZH-në, roli i të cilave është të mbikëqyrin zbatimin e të gjitha dispozitave të 
Planit Kornizë.

Pyetje: Cilat janë aktivitetet kryesore në planin kuadër të GPZH-së?

Përgjigje: Plani Kuadër për të adresuar çështjen e personave të zhdukur nga konfliktet në territorin e ish-
Jugosllavisë përfshin veprime shumë specifike që duhet të ndërmerren nga anëtarët e GPZH-
së për të kapërcyer çështjet më të rëndësishme, pengesat e procesit në nivel rajonal brenda 
një afati specifik. Komponentët kryesorë të Planit Kuadër janë përqendruar në veprimet për 
të zgjidhur rastet NN, shpërndarjen e të dhënave nëpërmjet bazës së të dhënave rajonale të 
rasteve aktive të personave të zhdukur, shkëmbimin e informacioneve për vendndodhjet e 
mundshme të varreve klandestine me interes të përbashkët, caktimin e përbashkët të Ditës 
Ndërkombëtare të të Zhdukurve dhe sigurimin e angazhimit të familjeve të të zhdukurve në 
këtë proces. 

Në seksionet vijuese, informacionet paraqitet 
në lidhje me vendet specifike.

SEKSIONI 2
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BOSNJA DHE HERCEGOVINA (BIH)

Pyetje:  Kush konsiderohet një person i zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë në 
kontekstin e konfliktit të viteve ‘90?

Përgjigje:  Sipas Ligjit të Bosnjës dhe Hercegovinës për Personat e Zhdukur, të miratuar 
në muajin tetor të vitit 2004, një person i zhdukur është një person për të cilin 
familja e tij/saj nuk ka informacion dhe/ose raportohet se është zhdukur në 
bazë të informacioneve të besueshme si pasojë e konfliktit të armatosur që 
ndodhi në territorin e ish-Jugosllavisë.

 Ligji për Personat e Zhdukur zbatohet për personat që u zhdukën në periudhën 
nga 30 Prill 1991 deri më 14 Shkurt 1996.

Pyetje:  Si të raportojmë një zhdukje që lidhet me luftën në Bosnjë dhe Hercegovinë?

Përgjigje: Familjet duhet të raportojnë një person të zhdukur duke kontaktuar Institutin e 
Personave të Zhdukur të Bosnjës dhe Hercegovinës (IPZH) nëpërmjet telefonit, 
faksit, postës ose postës elektronike. Informacionet për të kontaktuar IPZH-në 
mund të gjenden në seksionin e fundit të këtij Udhëzuesi.

 Ato gjithashtu mund të raportojnë një person të zhdukur përmes faqes së 
internetit të KNPZH-së nën opsionin “Raporto një person të zhdukur”. Detajet se 
si të raportoni një person të zhdukur tek KNPZH-ja tregohen në Seksionin 4 të 
këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si mund të raportojnë qytetarët për vendndodhjen e një varri në Bosnjë dhe 
Hercegovinë ose në vendet fqinje?

Përgjigje: Çdokush mund të raportojë vendndodhjen e dyshuar të një varri klandestin duke 
i dhënë informacione IPZH-së ose Prokurorisë së Bosnjës dhe Hercegovinës 
personalisht ose në mënyrë anonime.

 Një alternative tjetër është dhënia e informacioneve përmes “Site Locator” 
të KNPZH-së, një aplikacion në faqen e internetit të KNPZH-së. Detajet se si të 
raportoni një sit përmes “Site Locator” jepen në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si mund të kontrollojë një anëtar familjeje statusin e çështjes së të afërmit të 
tyre të zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë?

Përgjigje: Një anëtar i familjes mund të ketë aksesojë të dhëna duke përdorur linkun vijues 
në faqen e internetit të IPZH-së: http://www.nestali.ino.ba/ Kjo është ndërfaqja 
e kërkimit për bazën qendrore të të dhënave të personave të zhdukur (CEN), ku 
ata mund të shkruajnë emrin e një personi të zhdukur dhe aty do të paraqiten 
të gjitha informacionet përkatëse të disponueshme për publikun. Vetëm 
informacioni për rastet që kanë kaluar procedurën e verifikimit në përputhje 
me Ligjin për Personat e Zhdukur do të paraqitet në versionin publik të CEN-së.

 Familjet gjithashtu mund të kontrollojnë statusin e çështjes së tyre përmes 
Qendrës Kërkimore Online të KNPZH-së (QKO). Detaje të hollësishme se si të 
hyni në QKO mund të gjenden në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.

http://www.nestali.ino.ba/
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Institucionet e përfshira në zgjidhjen e rasteve të 
personave të zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë

Pyetje:  Cili është Instituti i Personave të Zhdukur të Bosnjës dhe Hercegovinës (IPZH) 
dhe cili është roli i tij?

Përgjigje:  IPZH-ja është një institucion i pavarur i nivelit shtetëror, i ngarkuar me punë 
për çështjet e personave të zhdukur nga konflikti i armatosur në lidhje me 
Bosnjën dhe Hercegovinën dhe rajonin. IPZH-ja u krijua nëpërmjet një procesi 
konsultativ që përfshiu përfaqësues të dy Qeverive të Entit, rrethit Brcko, 
ministrive përkatëse dhe organizatave ndërkombëtare. Ajo zëvendësoi dy 
komisione të Entit dhe Komisionin Shtetëror për Personat e Zhdukur, të cilët 
u shfuqizuan nga autoritetet përkatëse (Komisioni Shtetëror për Personat e 
Zhdukur u shfuqizua më 28 Mars 2006, Komisioni i Republika Srpska më 29 
Qershor 2006 dhe Komisioni i Federatës më 20 Shtator 2006).

 IPZH-ja u krijua në vitin 2005 dhe është bashkë-themeluar nga Këshilli i Ministrave 
i Bosnjës dhe Hercegovinës dhe KNPZH-ja (Fletorja Zyrtare e BiH nr. 13/05, 29 
dhjetor 2005). Ajo filloi funksionimin në vitin 2008 dhe është mandatuar për 
të mbledhur, përpunuar dhe përdorur informacione për personat e zhdukur 
dhe vendndodhjet e varreve të gërmuara në Bosnjë dhe Hercegovinë, për të 
bashkëpunuar me autoritetet gjyqësore dhe policore dhe institucione të tjera 
përkatëse vendase dhe organizata ndërkombëtare, për të bashkëpunuar me 
familjet e të zhdukurve, për të bashkëpunuar me autoritetet përkatëse jashtë 
vendit në përputhje me legjislacionin vendas dhe marrëveshjet ndërkombëtare 
dhe për të informuar publikun për rezultatet e hetimeve dhe faktet e vërtetuara 
të rëndësishme për personat e zhdukur. IPZH-ja merr pjesë në gërmime 
dhe identifikime në Bosnjë dhe Hercegovinë. IPZH-ja vepron mbi parimet e 
paanshmërisë dhe nuk bën diskriminim në bazë të përkatësisë etnike, gjinisë, 
racës, gjuhës, fesë, besimeve politike ose besimeve të tjera, origjinës shoqërore, 
statusit financiar ose roleve të viktimave në konflikte të armatosura ose armiqësi 
të tjera.

Pyetje:  Ku janë zyrat e IPZH-së dhe ku mund të marrë informacione një anëtar i familjes 
për aktivitetet në zonën e tyre gjeografike?

Përgjigje:  IPZH-ja ka selinë në Sarajevë dhe zyrat në terren në Banja Luka, Bihac, Mostar, 
Tuzla, Brcko, Sarajevën Lindore, Doboj, Gorazde, Nevesinje, Orasje, Sarajevë, 
Sanski Most, Srebrenica, Travnik dhe Zenica. Emrat dhe detajet e kontaktit të 
personelit të IPZH-së në zyrat në terren janë të disponueshme në www.ino.ba. 
Hetuesit e IPZH-së dhe personeli tjetër në terren janë të disponueshëm për çdo 
informacion të rëndësishëm mbi statusin e rasteve individuale të personave të 
zhdukur dhe të gjitha aktivitetet në fushën e tyre të përgjegjësisë.

Pyetje:  Kush i mbulon shpenzimet e hetimeve, gërmimeve, identifikimeve dhe varrimit 
të viktimave në Bosnjë dhe Hercegovinë?

Përgjigje: Kostot e hetimit dhe gërmimit mbulohen nga Zyra e Prokurorisë së Bosnjës 
dhe Hercegovinës, me përjashtim të hetimeve që kanë filluar para muajit 
janar 2011, të cilat mbulohen nga Zyrat e Prokurorisë e nivelit më të ulët nga 
fondet e siguruara nga ana e IPZH-së. Kostot e varrimit të viktimave të gërmuara 
mbulohen gjithashtu nga IPZH-ja.
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 Të gjitha kostot e mbledhjes së gjakut dhe testimit të ADN-së, si dhe puna e 
antropologëve dhe arkeologëve që ndihmojnë zyrat e Prokurorisë mbulohen 
nga KNPZH-ja nëpërmjet mbështetjes financiare të donatorëve të saj.

 Është përgjegjësia e një eksperti mjekësor të caktuar nga gjykata që të lëshojë një 
certifikatë vdekjeje dhe nuk ka asnjë pagesë për këtë shërbim megjithëse mund 
të ketë një tarifë të vogël administrative për të marrë kopje të dokumenteve. 
Nëse një anëtari të familjes i kërkohet të paguajë për ndonjë gjë, ai/ajo duhet ta 
raportojnë këtë gjë tek Prokurori përgjegjës ose tek IPZH, të cilët do të kryejnë 
hetimet përkatëse.

Pyetje:  Cili është roli i familjeve të personave të zhdukur në Institutin e Personave të 
Zhdukur të Bosnjës dhe Hercegovinës?

Përgjigje: Për të përfaqësuar interesat e familjeve të personave të zhdukur në Bosnjë dhe 
Hercegovinë, në IPZH u krijua një Bord Këshillimor (BK). BK-ja përbëhet nga 
gjashtë anëtarë, përfaqësues të emëruar të familjeve të personave të zhdukur, 
për një periudhë katër vjeçare. Anëtarët e BK-së nuk mund të ri-emërohen.

 Përkatësia kombëtare/etnike dhe barazia gjinore merren në konsideratë në 
procesin e emërimit të anëtarëve të BK-së. Detyrat kryesore të BK-së janë: 
monitorimi i veprimtarive të IPZH-së dhe  këshillimi për menaxhimin e çështjet e 
ngritura nga familjet e personave të zhdukur, promovimi i çështjes së personave 
të zhdukur me autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe publikun dhe 
propozimi i iniciativave që do të ndihmojnë në adresimin e çështjes së personave 
të zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë. BK-ja miraton të gjitha vendimet me 
konsensus.

Pyetje:  Cili është roli i Zyrës së Prokurorisë (ZPBIH) dhe Gjykatës së Bosnjës dhe 
Hercegovinës në procesin e personave të zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë? 

Përgjigje: ZPBIH është një institucion i nivelit shtetëror që është përgjegjës për kryerjen 
e hetimeve të veprave penale nën juridiksionin e Gjykatës së Bosnjës dhe 
Hercegovinës në përputhje me Kodin e Procedurës Penale të Bosnjës dhe 
Hercegovinës dhe ligjeve të tjera në fuqi. Ai mban juridiksionin e çështjeve mbi 
krimet e luftës dhe është përgjegjës për ndjekjen penale të rasteve të krimeve të 
luftës të kryera në territorin e Bosnjës dhe Hercegovinës gjatë konfliktit 1992-95.

Departamenti i Posaçëm për Krimet e Luftës punëson nga tetë deri në 12 
prokurorë në secilin nga tre seksionet e tij dhe është departamenti më i madh 
në ZPBIH. Departamenti është i ndarë në ekipe që mbulojnë rajone specifike 
gjeografike (shih figurën 1). Çdo ekip drejtohet nga një prokuror.

Departamenti i Krimeve të Luftës trajton çështjet e transferuara në gjyqësorin 
kombëtar nga Tribunali Penal Ndërkombëtar për ish Jugosllavinë (TPNIJ), 
çështjet për të cilat institucionet kombëtare kishin kryer më parë hetime dhe 
të gjitha çështjet e reja. ZPBIH-ja kryen zhvarrosje dhe identifikime në bazë 
të informacioneve të marra nga individë gjatë hetimeve, IPZH-ja, agjencitë 
e zbatimit të ligjit, agjencitë e inteligjencës ose ndonjë burim tjetër dhe 
në përputhje me urdhrat e gjykatës të lëshuara nga Gjykata e Bosnjës dhe 
Hercegovinës.

Brenda juridiksionit të saj penal, Gjykata e Bosnjës dhe Hercegovinës ka 
juridiksion mbi veprat penale të përcaktuara në Kodin Penal të Bosnjës dhe 
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Hercegovinës dhe ligjet e tjera të Bosnjës dhe Hercegovinës (neni 13 i Ligjit për 
Gjykatën e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe neni 23 i Kodit të Procedurës Civile 
të Bosnjës dhe Hercegovinës). Gjykata ka juridiksion të mëtejshëm mbi veprat 
penale të përshkruara në Ligjet e Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, 
Republikës Srpska dhe Rrethit Brcko.

Të dhënat e personave të zhdukur

Pyetje:  Si ruhen të dhënat për personat e zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë?

Përgjigje: Të dhënat nga familjet e personave të zhdukur janë thelbësore në procesin e 
gjetjes dhe identifikimit të personave të zhdukur, si dhe për krijimin e një regjistri 
të saktë historik të ngjarjeve të luftës në Bosnjë dhe Hercegovinë. Të dhënat mbi 
personat e zhdukur, familjet e tyre dhe vendndodhjet e gërmimeve në Bosnjë 
dhe Hercegovinë ruhen nga IPZH-ja në Regjistrat Qendrorë të Personave të 
Zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë (CEN).

CEN është një bazë të dhënash që përmban të dhëna individuale të personave 
të zhdukur në dhe nga Bosnja dhe Hercegovina, duke përfshirë informacionet 

Figura 1 - Zonat e funksionimit të Departamentit të Krimeve të Luftës në Prokurorinë 
e Bosnjës dhe Hercegovinës

Team 1 covers the region of Northwest Bosnia and part of Posavina;
Team 2 covers the region of Central Bosnia;
Team 3 covers the region of Eastern Bosnia (the Drina Valley) and part of Posavina;
Team 4 covers the region of Sarajevo and Eastern Bosnia including Foča;
Team 5 covers the region of Western Herzegovina and the Neretva Valley;
Special Team 6 for the area of Srebrenica.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Municipalities_of_Bosnia_and_Herzegovina.pdf   1   27/12/2020   19:17

1

2

3

5
4

6



 20

BOSNJA DHE HERCEGOVINA (BIH)UDHËZUESI I 
ICMP-SË  
ME PYETJE DHE 
PËRGJIGJE

përkatëse në lidhje me identitetin e një personi të zhdukur, të afërmit e 
personit të zhdukur, informacione për zhdukjen dhe informacione të tjera të 
rëndësishme.

Baza e të dhënave CEN u krijua me ndihmën e KNPZH-së duke përdorur si 
bazë sistemin e përpunimit të të dhënave të KNPZH-së. Të gjitha të dhënat e 
regjistruara në CEN i nënshtrohen një procesi verifikimi që përfshin kontrollin e 
vlefshmërisë së kërkesës dhe kontrollin e tërthortë me të gjithë regjistrat zyrtarë 
që ruheshin ose ruhen në Bosnjë dhe Hercegovinë.

Personeli i autorizuar i IPZH-së gjithashtu ka akses në bazën e të dhënave 
rajonale të rasteve aktive të personave të zhdukur, duke u mundësuar atyre të 
shikojnë, shkëmbejnë dhe të njoftohen për të gjitha ndryshimet e bëra në të 
dhënat e personave të zhdukur të ruajtura nga vendet fqinje.

Pyetje:  Çfarë masash zbatohen për mbrojtjen e të dhënave?

Përgjigje:  IPZH-ja ka marrë të gjitha masat përkatëse të sigurisë, duke përfshirë mbrojtjen 
elektronike dhe fizike, në përputhje me standardet e brendshme të mbrojtjes 
së të dhënave për të mbrojtur të dhënat për personat e zhdukur dhe familjet e 
tyre, të cilat ruhen në CEN. Personat që janë të angazhuar në menaxhimin dhe 
përpunimin e informacioneve personale në lidhje me të dhënat konfidenciale 
për vetitë biologjike, trashëgimore, fizike, gjenetike dhe të dhënat mjekësore 
për një person të zhdukur janë nën detyrimin për të mbajtur konfidenciale 
të gjitha informacionet dhe për t’i trajtuar ato në përputhje me rregullat e 
përcaktuara për mbrojtjen e informacioneve të tilla, pra, në përputhje me Ligjin 
për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (“Fletorja Zyrtare e BiH”, Nr: 32/01). Të 
dhënat e personave të zhdukur ose të të afërmve të tyre nuk do të shpërndahen 
me palët e treta nëse nuk merret miratimi i shprehur i personit që zotëron të 
dhënat.

Legjislacioni 

Pyetje:  Çfarë legjislacioni ekziston në Bosnjë dhe Hercegovinë për të mbrojtur të drejtat 
e familjeve të personave të zhdukur?

Përgjigje: Asambleja Parlamentare e Bosnjës dhe Hercegovinës miratoi Ligjin për 
Personat e Zhdukur në muajin tetor të vitit 2004 (Fletorja Zyrtare e Bosnjës 
dhe Hercegovinës Nr. 50/04, Nëntor 2004). Ligji përcaktoi parimet për hetimin 
e rasteve të personave të zhdukur, të parashikuara për krijimin e CEN dhe 
krijimin e IPZH-së dhe realizimin e të drejtave sociale dhe të drejtave të tjera të 
anëtarëve të familjes së personave të zhdukur dhe çështje të tjera në lidhje me 
rastet e personave të zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë. Teksti i plotë i Ligjit 
të Bosnjës dhe Hercegovinës për Personat e Zhdukur mund të lexohet në linkun: 
http://www.ino.ba/dokumenti/zakoni/default.aspx?id=65&langTag=bs-BA

 Të gjitha informacionet në lidhje me zbatimin e këtij ligji dhe të drejtat e 
anëtarëve të familjes paraqiten në Udhëzuesin për Familjet e Personave të 
Zhdukur botuar nga Ministria e të Drejtave të Njeriut dhe Refugjatëve të Bosnjës 
dhe Hercegovinës në bashkëpunim me KNPZH-në dhe organizata të tjera 
ndërkombëtare, si dhe organizatat joqeveritare.

Udhëzuesi mund të 
lexohet në:
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons-bcs-latin.
pdf
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons-cro.pdf
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons-bos-cyril.
pdf
https://www.icmp.int/wp-
content/uploads/2014/08/
guide-application-of-the-law-
on-missing-persons.pdf

http://www.ino.ba/dokumenti/zakoni/default.aspx?id=65&langTag=bs-BA
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bcs-latin.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bcs-latin.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bcs-latin.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bcs-latin.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bcs-latin.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-cro.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-cro.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-cro.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-cro.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bos-cyril.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bos-cyril.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bos-cyril.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bos-cyril.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons-bos-cyril.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons.pdf
https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2014/08/guide-application-of-the-law-on-missing-persons.pdf
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Pyetje:  Çfarë të drejtash kam unë sipas Ligjit të Bosnjës dhe Hercegovinës për Personat 
e Zhdukur?

Përgjigje: Në Bosnjë dhe Hercegovinë, Ligji për Personat e Zhdukur njeh se familjet e 
personave të zhdukur kanë të drejtën:

 Ò të dinë fatin e familjarëve të tyre të zhdukur;
 Ò të njohin rrethanat dhe shkaqet e vdekjes dhe vendndodhjen e mbetjeve 

njerëzore;
 Ò të varrosin eshtrat me dinjitet pasi të jenë identifikuar;
 Ò të marrin mbështetje financiare,
 Ò të fillojnë rregullimin e përkohshëm të pasurisë së personit të zhdukur,
 Ò të marrin mbulimin e shpenzimeve të varrimit,
 Ò të kenë përparësi në punësimin dhe arsimimin e fëmijëve,
 Ò të kenë mbrojtje shëndetësore,
 Ò të shënojnë vendin e varrimit dhe zhvarrosjes së personave të zhdukur.

 Ligji për Personat e Zhdukur përcakton gjithashtu detyrimet e institucioneve të 
Bosnjës dhe Herzegovinës, Federatës së Bosnjës dhe Hercegovinës, Republikës 
Srpska dhe Rrethit Brcko për:

 Ò t’u dhënë të gjitha informacionet e disponueshme familjeve të 
personave të zhdukur dhe institucioneve përkatëse që janë përgjegjëse 
për gjetjen e personave të zhdukur; dhe

 Ò për të dhënë të gjithë asistencën e nevojshme për të përmirësuar 
procesin e gjetjes dhe identifikimit të personave të zhdukur dhe 
procesin e zgjidhjes së rasteve të zhdukjes së personave në Bosnjë dhe 
Hercegovinë.

Pyetje:  A ka të drejtë një anëtar familjeje të kërkojë mbështetje financiare në Bosnjë 
dhe Hercegovinë?

Përgjigje: Në përputhje me Ligjin për Personat e Zhdukur, anëtarët e familjes së personave 
të zhdukur, të cilët janë mbështetur nga personi i zhdukur dhe të cilët kanë 
nevojë për mbështetje, kanë të drejtë për mbështetje financiare mujore.

 Mbështetja financiare është një e drejtë personale e patransferueshme. Kjo 
mbështetje financiare nuk mund të merret njëkohësisht me mbështetjen që 
bazohet në arsye të tjera. Në përputhje me këtë ligj, përfituesit mund të zgjedhin 
të drejtën më të favorshme. Përfituesi ruan të drejtën për të zgjedhur të drejtën 
më të favorshme edhe pasi të ketë përfunduar procesi i identifikimit ose personi 
i zhdukur të jetë certifikuar si i vdekur. E drejta për mbështetje financiare 
zbatohet nga data e hyrjes në fuqi të këtij ligji (9 nëntor 2004). Individët të cilët 
nuk kanë raportuar një të afërm të zhdukur para hyrjes në fuqi të Ligjit, mund ta 
kërkojnë këtë të drejtë nga data kur e raportimit të zhdukur të të afërmit të tyre.

Pyetje:  Kush mund të aplikojë për mbështetje financiare?

Përgjigje: Sipas Ligjit për Personat e Zhdukur, anëtarët e familjes së personave të zhdukur 
që mund të aplikojnë për mbështetje financiare – kur të krijohet përfundimisht 
fondi për Personat e Zhdukur - përfshijnë:

 Ò një fëmijë i lindur gjatë ose jashtë martesës;
 Ò një fëmijë i adoptuar, si dhe thjeshtrit që janë mbështetur nga personi 

i zhdukur;
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 Ò një bashkëshort ose një partner jashtëmartesor;
 Ò prindërit (njerku, njerka);
 Ò prindërit birësues;
 Ò vëllai ose motra e një personi të zhdukur.

Gjetja, Rikuperimi dhe Identifikimi i mbetjeve të 
personave të zhdukur në Bosnjë dhe Hercegovinë

Pyetje:  Kush është përgjegjës në vendin e gërmimit dhe pse përfshihet Prokuroria?

Përgjigje: Çdo gërmim konsiderohet pjesë e një hetimi për vdekjen e një personi. Ndodh 
kështu, sepse në Bosnjë dhe Hercegovinë hetimi i çështjeve të personave të 
zhdukur bazohet në shtetin e së drejtës dhe të drejtat e njeriut, duke përfshirë të 
drejtën për një hetim efikas. Varret trajtohen si skena të dyshuara krimi; kështu, 
ZPBIH-ja është në kontroll të përgjithshëm të të gjitha aktiviteteve të zhvarrosjes.

 Hyrja në vende të ndryshme kontrollohet në mënyrë rigoroze nga Prokurori dhe 
kufizohet në profesionistët e përmendur në Urdhrin e Gjykatës. Individë të tjerë, 
të tillë si anëtarët e familjes dhe/ose gazetarët, mund të jenë të pranishëm, por 
këta individë duhet të marrin leje nga ZPBIH.

Pyetje:  Në çfarë mënyre përfshihet KNPZH-ja në zhvarrosje?

Përgjigje: Me kërkesë të IPZH-së, KNPZH-ja ofron ekspertizë në gjetjen dhe zhvarrosjen 
e mbetjeve njerëzore duke përdorur teknika të përparuara në arkeologjinë 
kriminalistike. Asistenca teknike mund të përfshijë rikuperimin e mbetjeve, 
hartëzimin, fotografinë dixhitale, dhënien e informacioneve të marra nëpërmjet 
“Site Locator” të KNPZH-së dhe dokumentimin e procesit të zhvarrosjes.

Pyetje:  Ku mbahen mbetjet njerëzore pasi të ketë përfunduar zhvarrosja?

Përgjigje: Mbetjet transportohen në një object/institucion mortor të zgjedhur nga ZPBIH-
ja. Informacionet për vendndodhjen e mbetjeve mund të merret nga IPZH-ja.

 Aktualisht ka njëmbëdhjetë morgje në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ato ndodhen 
në komunat: Banja Luka, Nevesinje, Sarajeva Lindore, Sarajeva, Visoko, Odzak, 
Tuzla (2), Mostari, Gorazde dhe Sanski Most.

Pyetje:  Çfarë ndodh me mbetjet njerëzore në morg?

Përgjigje: Në morg, një specialist i mjekësisë ligjore i caktuar nga gjykata dhe kur është 
e nevojshme antropologët e KNPZH-së do të ekzaminojnë mbetjet dhe do të 
marrin një mostër shumë të vogël të kockave për t’ia paraqitur laboratorit të 
ADN-së KNPZH për testimin e ADN-së. Si pjesë e ekzaminimit, policia mund të 
marrë prova dokumentare dhe fotografi. Në kombinim me rezultatet e marra 
të ADN-së, eksperti mjekësor i caktuar nga gjykata do të shqyrtojë të gjitha të 
dhënat e tjera të disponueshme, me qëllim që të ftojë anëtarët e familjes për një 
identifikim zyrtar dhe të lëshojë një certifikate vdekjeje.
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Informacion rreth vendvarrimit të mundhsëm

Kërkesa për Urdhër Gjykate

Gjykata e B dhe H

Urdhëri i Gjykatës

Zhvarrimi

Paraqitja Anonime 
e informacionit 
tek Gjurmuesi i 

Vendvarrimeve i 
ICMP-së

IPZH Zyra e Prokurorit  
të B dhe H Policia  SIPA, OSA dhe 

Agjencitë tjera

Zyra e 
Prokurorit të 

B dhe H
IPZH ICMP Policia 

Gjyqësore

Specialisti 
Mjekoligjor i 
emëruar nga 

Gjykata

Kompania 
Publike e 

Funeraleve/
Kontraktuesi 

Privat

Agjencia për 
Mbrojtjen 

Civile/
Deminuesit/
Bjeshkatarët

Përfaqsuesi i 
ZP përgjegjës 
për të  gjitha 
aktivitewtet 
gjatë 
zhvarrimit.

Koordinatat 
aktivitetet në 
terren.

Ofron 
mbështetje 
teknike gjatë 
zhvarrimit, 
examinimit 
dhe marrjes 
së mostrave. 
Ofron 
materialet 
shpenzuese 
dhe pajisjet 
për punën 
në terren. 
Prodhon 
raportet 
përmbledhëse 
dhe atyre në 
terren.

Inspektori 
i skenës së 
krimit prodhon 
radhitjen e 
dëshmive. 
Teknikët e 
skenës së 
krimit mbledh 
dhe shënjon 
provat.

Kqyr mbetjet 
e zhvarrosura. 
Merr mostra 
nga mbetjet 
për analëizën e 
ADN-së.

Mbledh, 
transporton 
dhe ruan 
mbetjet e 
zhvarrosura. 
Ofron fuqinëë 
punëtore ose 
makinerinë me 
ekskavaotrë.

AMC sigurojnë 
zonën 
nga UXO. 
Deminuesit 
e çminojnë 
sipërfaqen 
nëse është e 
nevojshme. 
Bjeshkatarët 
depërtojnë 
në terrene të 
vështira.
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Procesi i gërmimit nën juridiksionin e Zyrës së 
Prokurorisë të Bosnjës dhe Hercegovinës

Pyetje:  Çfarë është bërë për të zgjidhur rastet e NN (nomen nescio) në Bosnjë dhe 
Hercegovinë?

Përgjigje: Në muajin janar të vitit 2018, përfundoi një rishikim gjithëpërfshirës i mbetjeve 
njerëzore të paidentifikuara për të 12 objektet mortore në Bosnjë dhe 
Hercegovinë. Rishikimi u krye nga Grupi i Punës NN (“pa emër”, “nomen nescio”), 
i cili u krijua nga autoritetet e Bosnjës dhe Hercegovinës për të shqyrtuar rastet e 
mbetjeve të paidentifikuara në 12 objektet mortore në mënyrë që të përcaktonte 
nëse mund të bëheshin identifikime të reja.

 Grupi i Punës NN (GPNN) përbëhej nga Prokurorë kompetentë, përfaqësues nga 
IPZH, Qendra e Republika Srpska për Hetimin e Luftës dhe Krimeve të Luftës 
dhe Hetimin e Personave të Zhdukur, specialistë të mjekësisë ligjore, Instituti 
për Mjekësinë Ligjore të Republikës Srpska, KNPZH-ja, Agjencia Shtetërore 
për Hetim dhe Mbrojtje (ASHHM), policia, teknikët e krimit, kompanitë që 
administrojnë objektet dhe institucione/individë të tjerë sipas nevojës.

 GPNN -ja shqyrtoi gjithsej 3,583 raste në objektet mortore në Bosnjë dhe 
Hercegovinë. Procesi i GPNN -së rezultoi në 1,089 raporte të ADN-së që 
përfaqësojnë 121 persona të zhdukur të paidentifikuar më parë dhe 968 
ribashkime të elementeve skeletore tek individët e identifikuar më parë. KNPZH-
ja lëshoi rekomandime për zyrat përkatëse të prokurorisë për zgjidhjen e rasteve 
të mbetura në morgje.

Pyetje:  Si kryhet një identifikim njerëzor në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe sa kohë mund 
të zgjasë?

Përgjigje:  Një identifikim zyrtar në Bosnjë dhe Hercegovinë kryhet nga një ekspert mjekësor 
i caktuar nga gjykata së bashku me përfaqësuesit e Zyrës së Prokurorisë të 
Bosnjës dhe Herzegovinës, IPZH-ja dhe një teknik policie për krime. Në Bosnjë 
dhe Hercegovinë, që nga viti 2001, testimi i identitetit bazuar në ADN kryhet në 
çdo grup mbetjesh njerëzore të rikuperuara. Kjo ndodh sepse testimi i ADN-
së lejon identifikime njerëzore përfundimtare edhe kur nuk ka prova të tjera 
identiteti. Në Bosnjë dhe Hercegovinë, testimi dhe përputhja e identitetit të 
ADN-së kryhet nga KNPZH-ja.

Pyetje:  Si mund të deklarojë një familje një person të zhdukur të vdekur në Bosnjë dhe 
Hercegovinë nëse nuk identifikohen mbetjet e personave të tyre të zhdukur dhe 
çfarë do të ndodhë me hetimin nëse personi deklarohet kështu?

Përgjigje: Sipas nenit 27 të Ligjit për Personat e Zhdukur, tre vjet pas datës së hyrjes në 
fuqi të Ligjit (Nëntor 2004), personat e regjistruar si të zhdukur në periudhën 
nga 31 Prill 1991 deri më 14 Shkurt 1996, zhdukja e të cilëve është verifikuar në 
CEN, konsiderohen të vdekur me forcën e ligjit dhe janë regjistruar zyrtarisht 
në Regjistrin e Vdekjeve. Sidoqoftë, Sipas Nenit 9 të të njëjtit Ligj, në rast se 
një person i zhdukur shpallet i vdekur, por mbetjet njerëzore nuk janë gjetur, 
procesi i gjetjes dhe identifikimit nuk do të përfundojë. Kjo do të thotë se statusi 
i personit të zhdukur përfundon vetëm në datën e identifikimit zyrtar.
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Roli i Shoqërisë Civile

Pyetje:  Si mund të përfshihet më shumë në këtë proces një anëtar i familjes së një 
personi të zhdukur?

Përgjigje: Shoqatat e familjeve të personave të zhdukur duhet të jenë pika e parë e kontaktit 
të të afërmve. Ka më shumë se 30 shoqata aktive familjare të regjistruara në 
të gjithë Bosnjën dhe Hercegovinën. Për të kontaktuar një shoqatë familjare 
në komunitetin e tyre lokal, anëtarët e familjes mund të kontaktojnë IPZH-
në nëpërmjet selisë së saj në Sarajevë ose zyrave të saj në terren (detajet e 
kontaktit mund të gjenden në fund të këtij Udhëzuesi), për detajet e kontaktit të 
shoqatës. Kushdo i afërmi i të cilit është zhdukur mund të anëtarësohet në një 
shoqatë familjare.

Pyetje:  A mund të marrin shoqatat familjare mbështetje financiare nga autoritetet 
qeveritare për punën e tyre?

Përgjigje: Në përputhje me nenin 19 të Ligjit për Personat e Zhdukur, autoritetet 
kompetente në Bosnjë dhe Hercegovinë do t’i japin përparësi përpunimit dhe 
shqyrtimit të kërkesave për mbështetje financiare dhe teknike të paraqitura nga 
sindikatat/shoqatat e familjeve të personave të zhdukur dhe, sipas mundësive të 
tyre financiare, do të ofrojnë ndihmë nëse programet ose projektet e propozuara 
përmbushin kriteret për shpërndarjen e fondeve. Shoqatat familjare mund të 
paraqesin kërkesa për financim në të gjitha nivelet e autoriteteve në Bosnjë dhe 
Hercegovinë (niveli komunal, kantonal, rrethi, njësie dhe shteti).
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REPUBLIKA E KROACISË

Pyetje:  Kush konsiderohet person i zhdukur në Kroaci në kontekstin e konfliktit të viteve 
‘90?

Përgjigje: Sipas Ligjit Kroat për Personat e Zhdukur në Luftën e Atdheut, i miratuar në 
Qershor 2019, një person i zhdukur është një person vendndodhja e të cilit është 
e panjohur për të afërmit e tij, në përputhje me standardet ndërkombëtare 
dhe këtë Ligj, dhe i cili në kohën e zhdukjes gjatë Luftës së Atdheut ka pasur 
kombësinë kroate ose vendqëndrimin në Kroaci, ose ka qenë veteran. Personat 
që vdiqën si pasojë e Luftës së Atdheut, por vendi i tyre i varrimit është i panjohur 
konsiderohen gjithashtu të zhdukur.

Pyetje:  Si të raportojmë një zhdukje që lidhet me luftën në Kroaci?

Përgjigje:  Një person mund të raportohet i zhdukur në lidhje me ngjarjet e luftës duke 
kontaktuar Drejtorinë për Personat e Paraburgosur dhe të Zhdukur, në 
Ministrinë e Veteranëve Kroatë ose Kryqin e Kuq Kroat. Jashtë vendit, një raport 
për zhdukjen mund të paraqitet në misionet diplomatike ose zyrat konsullore 
të Kroacisë. Kontaktet për Ministrinë dhe Drejtorinë e saj jepen në fund të këtij 
Udhëzuesi.

 Një person mund të raportohet i zhdukur edhe nëpërmjet faqes së internetit 
të KNPZH-së nën rubrikën “Raportoni një person të zhdukur”. Detajet se si të 
raportoni një person të zhdukur tek KNPZH-ja jepen në Seksionin 4 të këtij 
Udhëzuesi.

Pyetje:  Si e raportojnë qytetarët vendndodhjen e një varri në Kroaci ose në vendet 
fqinje?

Përgjigje: Çdokush mund të raportojë vendndodhjen e një varreze të dyshuar tek Drejtoria 
për Personat e Paraburgosur dhe të Zhdukur të Ministrisë së Veteranëve Kroatë 
duke dhënë të gjitha informacionet dhe dokumentacionin në lidhje me vendet 
ku mund të gjenden mbetjet e personave të zhdukur dhe të humbur.

 Në mënyrë alternative, informacioni mund të ofrohet në mënyrë anonime 
nëpërmjet aplikacionit në internet të KNPZH-së “Site Locator”, i cili ndodhet në 
faqen e internetit të KNPZH-së. Detajet se si të raportoni një sit nëpërmjet “Site 
Locator” jepen në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si mund të kontrollojë një anëtar i familjes statusin e rastit të të afërmit të tij të 
zhdukur në Kroaci?

Përgjigje: Për të kontrolluar statusin e rastit të tij në Regjistrin Qendror Kroat të personave 
të zhdukur në konfliktin e armatosur në territorin e Kroacisë, anëtarët e familjes 
ose përfaqësuesit e tyre ligjorë duhet të kontaktojnë Drejtorinë për Personat 
e Paraburgosur dhe të Zhdukur, në Ministrinë e Veteranëve Kroatë. Kontakti i 
Ministrisë/Drejtorisë jepet në fund të këtij Udhëzuesi. Të dhënat e përfshira 
në Regjistrin Qendror të personave të zhdukur nuk janë automatikisht të 
disponueshme për publikun.

 Nëse një anëtar i familjes i ka dhënë KNPZH-së mostra referimi për testimin 
e ADN-së, ai ose ajo mund të kontrollojë statusin e rastit të tij/saj nëpërmjet 
Qendrës Kërkimore Online të KNPZH-së, e disponueshme në faqen e internetit 
të KNPZH-së. Udhëzime të hollësishme për hyrjen në QKO jepen në fund të këtij 
Udhëzuesi.
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Institucionet e përfshira në zgjidhjen e rasteve të 
personave të zhdukur në Kroaci

Pyetje:  Cili është Komisioni i Republikës së Kroacisë për të Burgosurit dhe të Zhdukurit 
dhe cili është roli i tij?

Përgjigje: Qeveria e Kroacisë miratoi Vendime në vitet 2003 dhe 2013 për të krijuar 
Komisionin e Republikës së Kroacisë për të Burgosurit dhe të Zhdukurit 
(Komisioni), si një organ këshillimor dhe organ me ekspertë ndërdisiplinorë 
për çështjet në lidhje me personat e paraburgosur dhe të zhdukur gjatë luftës. 
Komisioni është gjithashtu i mandatuar sipas Ligjit të vitit 2019 për Personat e 
Zhdukur në Luftën e Atdheut.

Ai përbëhet nga përfaqësues të Ministrisë së Veteranëve Kroatë, agjencive 
të administratës shtetërore përgjegjëse për punët e brendshme, mbrojtjen, 
drejtësinë, punët e jashtme dhe evropiane, shëndetësinë, Avokaturës së Shtetit 
dhe agjencive të sigurisë, ushtrisë dhe inteligjencës, Institutit të Mjekësisë 
Ligjore dhe Kriminologjisë të Fakultetit të Mjekësisë në Zagreb dhe Kryqit të 
Kuq Kroat. Është një mekanizëm i krijuar për të siguruar bashkërendim dhe 
bashkëpunim të plotë ndërmjet agjencive përkatëse në zgjidhjen e çështjeve të 
personave të zhdukur.

Komisioni i propozon strategji Qeverisë Kroate për zgjidhjen e çështjeve të 
personave të zhdukur, si dhe masa për zgjidhjen e problemeve specifike 
dhe përmirësimin e efikasitetit të atyre që janë të përfshirë në adresimin e 
çështjeve të personave të zhdukur. Monitoron praktikat pozitive dhe sugjeron 
bashkëpunim me vendet e tjera dhe organizatat ndërkombëtare që trajtojnë 
çështjen e personave të zhdukur.

Detyrat administrative dhe teknike të ekspertëve për Komisionin kryhen nga 
Drejtoria për të Burgosurit dhe të Zhdukurit në Ministrinë e Veteranëve Kroatë.

Pyetje:  Cila është Drejtoria për të Burgosurit dhe të Zhdukurit dhe cili është roli i saj?

Përgjigje: Drejtoria është institucioni përgjegjës për gjetjen, rikuperimin dhe identifikimin 
e personave të zhdukur në Kroaci. Ajo operon brenda Ministrisë së Veteranëve 
Kroatë. Mandati i saj përfshin mbledhjen, ruajtjen dhe përpunimin e të gjitha 
të dhënave për personat e zhdukur dhe të paraburgosur gjatë konfliktit të 
armatosur 1991-95 në Kroaci. Ajo është gjithashtu përgjegjëse për menaxhimin 
e mbetjeve të zhvarrosura, të identifikuara dhe të paidentifikuara dhe varrezave 
masive, individuale dhe komunale; ajo organizon, koordinon dhe merr pjesë 
në gërmime në Kroaci dhe vendet fqinje; ajo organizon, koordinon dhe merr 
pjesë në identifikimin e mbetjeve njerëzore; bashkëpunon dhe shkëmben 
informacione me organizatat e shoqërisë civile që bashkojnë familjet e të 
paraburgosurve dhe personave të zhdukur dhe mbështet punën e tyre. Së 
fundmi, Drejtoria vepron si organ koordinues dhe ekzekutiv i Komisionit për 
Personat e Zhdukur të Republikës së Kroacisë.

 Fondet për procesin jepen nga buxheti i shtetit. Familjet nuk ngarkohen për 
asnjë shërbim gjatë procesit, megjithëse mund të ketë një pagesë të vogël 
administrative për të marrë kopje të dokumenteve të caktuara. Nëse anëtarëve 
të familjes u kërkohet të mbulojnë ndonjë kosto, ata duhet ta raportojnë këtë në 
Drejtori, e cila do të kryejë hetimet përkatëse.
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 Selia e Drejtorisë është në Zagreb. Drejtoria ka krijuar zyra në terren në Vukovar 
dhe Split.

 Emrat dhe detajet e kontaktit të Drejtorisë dhe personelit të Ministrisë në zyrat 
në terren janë të disponueshme në: branitelji.gov.hr  

Pyetje:  Cili është roli i Prokurorisë dhe gjykatave përkatëse në Kroaci në procesin e 
personave të zhdukur?

Përgjigje: Zyra e Prokurorit të Shtetit zhvillon hetime penale në përputhje me Kodin e 
Procedurës Penale. Bazuar në informacionet nga Zyra e Prokurorit të Shtetit, 
gjykatat përkatëse do të lëshojnë një urdhër për zhvarrosje dhe do të mbikëqyrin 
procesin e zhvarrosjes. Kjo zbatohet në rastet kur ka prova se vdekja është 
shkaktuar nga një vepër penale. Në rastet e personave të zhdukur kur nuk mund 
të tregohet se një vdekje është shkaktuar nga një vepër penale ose në lidhje 
me kryerjen e një vepre penale ose kur procedimi penal ka përfunduar me një 
vendim gjyqësor të formës së prerë, varret gërmohen në bazë të një kërkese nga 
Ministria e Veteranëve Kroatë në përputhje me Ligjin për Personat e Zhdukur në 
Luftën e Atdheut.

Të dhënat e personave të zhdukur

Pyetje:  Si ruhen të dhënat për personat e zhdukur në Kroaci?

Përgjigje: Të dhënat nga familjet e të zhdukurve janë thelbësore në procesin e gjetjes 
dhe identifikimit të personave të zhdukur. Është gjithashtu e rëndësishme për 
krijimin e një historiku të saktë për ngjarjet e luftës. Regjistri zyrtar i Personave të 
Zhdukur në Luftën e Atdheut ruhet në Ministrinë e Veteranëve në përputhje me 
Rregulloren e miratuar nga Ministria.

 Regjistri përmban të dhëna personale për personin e zhdukur, në lidhje me 
rrethanat e zhdukjes së tij, si dhe informacione të tjera të rëndësishme për 
gjetjen e personave të zhdukur. Ministria verifikon të dhënat në Regjistër me të 
dhëna nga regjistrat e tjerë zyrtarë. Ministria gjithashtu mban shënime zyrtare 
për mbetjet njerëzore të gërmuara të identifikuara dhe jo të identifikuara nga 
varret individuale dhe masive dhe vendndodhje sipërfaqësore.

 Personeli i autorizuar i Drejtorisë për të Burgosurit dhe të Zhdukurit ka akses 
në Bazën e të Dhënave Rajonale të Rasteve Aktive të Personave të Zhdukur, e 
cila u mundëson atyre të shikojnë, shkëmbejnë dhe të njoftohen për të gjitha 
ndryshimet e bëra në të dhënat për personat e zhdukur, të cilat ruhen nga 
vendet fqinje.

Pyetje:  A mbrohen të dhënat e personave të zhdukur?

Përgjigje: Të gjitha të dhënat për personat e zhdukur dhe familjet e tyre u nënshtrohen 
masave të mbrojtjes së të dhënave të përshkruara nga ligjet kroate për mbrojtjen 
e të dhënave personale dhe në përputhje me Rregulloren e Përgjithshme të 
Mbrojtjes së të Dhënave të Bashkimit Evropian (RrPMDh). Të dhënat e përfshira 
në Regjistër nuk janë të disponueshme për publikun, përveç një pjese të të 
dhënave të përcaktuara me Rregulloren e miratuar nga Ministria e Veteranëve 
Kroatë.
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Legjislacioni

Pyetje:  Çfarë legjislacioni ekziston në Kroaci për të rregulluar çështjen e personave të 
zhdukur?

Përgjigje: Kroacia miratoi Ligjin për Personat e Zhdukur në Luftën e Atdheut, i cili hyri në 
fuqi më 1 Gusht 2019. Ligji rregullon të drejtat e familjeve, procesin e identifikimit, 
regjistrimin e personave të zhdukur dhe ruajtjen dhe varrosjen e mbetjeve 
njerëzore. Ai gjithashtu rregullon bashkëpunimin me shtetet e tjera, organizatat 
ndërkombëtare dhe shoqatat familjare. Sipas ligjit, të gjitha institucioneve, 
individëve dhe subjekteve të tjera u kërkohet të japin informacione dhe 
dokumente në lidhje me zhdukjen e personave të humbur dhe vendndodhjet 
e varreve klandestine. Sanksionet janë të përshkruara për ata që nuk zbulojnë 
informacione të tilla. Ligji merr një qasje jodiskriminuese ndaj personave të 
zhdukur dhe personave të vrarë gjatë luftës, vendi i varrimit përfundimtar i të 
cilëve nuk dihet. Teksti i plotë i Ligjit Kroat për Personat e Zhdukur në Luftën e 
Atdheut mund të lexohet në https://www.zakon.hr/z/2123/Zakon-o-osobama-
nestalim-u-Domovinskom-ratu 

Pyetje:  Çfarë të drejtash ligjore kanë familjet e të zhdukurve sipas Ligjit Kroat për 
Personat e Zhdukur në Luftën e Atdheut?

Përgjigje: Sipas Ligjit Kroat për Personat e Zhdukur, familjet e të zhdukurve kanë të drejtë 
të marrin mbetjet njerëzore të të afërmit të tyre të zhdukur për të kryer varrimin 
dhe të mësojnë, sa të jetë e mundur, rrethanat e zhdukjes ose vdekjes së tij. 
Drejtoria është e detyruar t’u japë familjeve informacionet e disponueshme 
në lidhje me progresin dhe rezultatet e gjetjes së të afërmit të tyre të zhdukur. 
Drejtoria kryen zhvarrosjen, ekzaminimin dhe identifikimin e viktimave pa 
pagesë duke përfshirë koston e testimit dhe përputhjes së ADN-së. Familjet 
kanë gjithashtu të drejtë për kujdes funerali, gjë që sigurohet dhe koordinohet 
nga Ministria e Veteranëve Kroatë.

Pyetje:  A ka të drejtë një anëtar i familjes të kërkojë mbështetje financiare në Kroaci?

Përgjigje: Kroacia ka miratuar dy ligje që përcaktojnë të drejtat e veteranëve të zhdukur 
kroatë për shkak të luftës dhe familjeve të tyre: Ligji për të Drejtat e Veteranëve 
të Luftës për Atdhe në Kroaci dhe Anëtarët e Familjeve të tyre dhe Ligji për 
Mbrojtjen e Personave me Aftësi të Kufizuara për shkak të Luftës Civile dhe 
Ushtarake. Të dyja ligjet parashikojnë mbështetje financiare për anëtarët e 
familjes së një mbrojtësi kroat të zhdukur, në formën e një ndihme që arrin në 
përfitimin e aftësisë së kufizuar, pensionin, etj. Ligjet nuk u atribuojnë përfitime 
anëtarëve të familjes në varësi të statusit ushtarak të personit të zhdukur.

 Familjet e civilëve kroatë të zhdukur mund të paraqesin kërkesa në lidhje me 
statusin dhe të drejtat materiale tek organet përkatëse administrative në qarqe 
dhe qytetin e Zagrebit.

https://www.zakon.hr/z/2123/Zakon-o-osobama-nestalim-u-Domovinskom-ratu
https://www.zakon.hr/z/2123/Zakon-o-osobama-nestalim-u-Domovinskom-ratu
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Gjetja, Rikuperimi dhe Identifikimi i të Zhdukurve në 
Kroaci

Pyetje:  Kush kryen gërmime në Kroaci?

Përgjigje: Ministria e Veteranëve Kroatë nëpërmjet Drejtorisë së saj për të Paraburgosurit 
dhe të Zhdukurit organizon dhe kryen gërmime të vendvarrimeve në Kroaci 
në bashkëpunim me organet shtetërore, institucionet dhe subjektet e tjera 
përkatëse ligjore.

 Drejtoria e Ministrisë për të Paraburgosurit dhe të Zhdukurit kryen gërmime 
në përputhje me një urdhër gjykate, bazuar në Kodin e Procedurës Penale 
kur ekziston dyshimi se një person i zhdukur ka qenë viktimë e një krimi. Në 
rastet kur nuk ka prova se një person i zhdukur ka qenë viktimë e një krimi ose 
kur dihet se një viktimë vdiq për shkaqe të tjera, ose kur procedurat gjyqësore 
përkatëse kanë përfunduar, një gërmim do të kryhet me kërkesën e Ministrisë, 
në përputhje me Ligjin për Personat e Zhdukur në Luftën e Atdheut.

 Njerëz të tjerë mund të jenë të pranishëm në një zhvarrosje, por vetëm nëse 
Drejtoria i fton ose miraton praninë e tyre. Bazuar në marrëveshjet bilaterale 
të përfunduara, Drejtoria mund të ftojë gjithashtu përfaqësues të organeve 
kompetente nga vendet e tjera.

Pyetje:  Ku mbahen mbetjet njerëzore pasi të ketë përfunduar zhvarrosja?

Përgjigje: Pasi të ketë përfunduar zhvarrosja, mbetjet transportohen në institucionet 
shkencore dhe mjekësore për ekzaminim dhe identifikim. Mbetjet që nuk mund 
të identifikohen ruhen në thesaret përkujtimore në Mirogoj dhe në Osijek.

Pyetje:  Çfarë ndodh me mbetjet njerëzore në morg?

Përgjigje: Në morg, një specialist i mjekësisë ligjore i caktuar nga gjykata do të ekzaminojë 
mbetjet dhe do të marrë një mostër shumë të vogël të kockave për t’ia dorëzuar 
laboratorit të ADN-së për testimin e ADN-së. Si pjesë e ekzaminimit, policia mund 
të marrë prova dokumentare dhe fotografi. Në kombinim me rezultatet e ADN-
së të marra, eksperti mjekësor i caktuar nga gjykata do të kryejë një rishikim të 
të gjitha të dhënave të tjera të disponueshme me qëllim që të ftojë anëtarët e 
familjes për një identifikim zyrtar dhe të lëshojë një certifikate vdekjeje.

Pyetje:  Çfarë është bërë për të zgjidhur rastet e NN (nomen nescio) në Kroaci?

Përgjigje:  Për të zgjidhur rastet e NN, Drejtoria:

 Ò Ka krijuar Grupin e Punës për zgjidhjen e rasteve komplekse të 
identifikimit (2014);

 Ò Ka përgatitur dhe zbatuar Protokollin që adreson rastet e ribashkimeve 
të mëpasme, njohjet dhe identifikimet e gabuara që mbështeten nga 
shoqatat familjare të personave të zhdukur (2015); dhe

 Ò Ka rishikuar të gjitha mbetjet e gjetura, të paidentifikuara njerëzore në 
vendet e magazinimit të tyre të përkohshëm (2017) me zbatimin pasues 
të rekomandimeve të rishikimit.
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Pyetje:  Cila është procedura në Kroaci për një identifikim zyrtar dhe sa kohë mund të 
zgjasë?

Përgjigje:  Në Kroaci, Ministria e Veteranëve Kroatë është përgjegjëse për koordinimin e 
procesit të identifikimit të eshtrave njerëzore të gjetura të personave të zhdukur. 
Ekzaminimi dhe identifikimi paraprak kryhet nga një institucion shkencor-
mjekësor i kontraktuar nga Ministria. Bazuar në rezultatet e ekzaminimit dhe 
identifikimit paraprak, Ministria do të organizojë identifikimin përfundimtar 
dhe do të informojë anëtarët e familjes (ve) që raportuan zhdukjen. Anëtari (ët) 
i (e) familjes mund ose nuk mund të pranojë gjetjet dhe identitetin paraprak 
të vendosur nga institucioni shkencor-mjekësor në krye. Kur gjetjet pranohen 
nga anëtarët e familjes, identifikimi zyrtar bëhet dhe çështja mbyllet. Sipas 
ligjit, Drejtoria për Personat e Burgosur dhe të Zhdukur është përgjegjëse për 
mbylljen e çështjeve të personave të zhdukur në Kroaci.

Pyetje:  A po ndihmon KNPZH-ja në këtë proces?

Përgjigje: Kroacia dhe KNPZH-ja kanë bashkëpunuar gjerësisht që nga viti 1996, për 
të llogaritur personat e zhdukur dhe të humbur. Në vitin 2004, KNPZH-ja dhe 
Ministria e Familjes, Mbrojtësve dhe Solidaritetit ndër gjenerata nënshkruan një 
marrëveshje mbi një projekt të përbashkët  identifikimesh bazuar në analizën 
e ADN-së. Bazuar në këtë marrëveshje, Kroacia dhe KNPZH-ja kanë shkëmbyer 
profile anonime të referimit familjar të ADN-së, d.m.th. të dhëna që përjashtojnë 
informacione të tilla si: emrat e personave të zhdukur dhe anëtarëve të familjeve 
të tyre. Nëse krijohet një përputhje e ADN-së midis profileve të referimit familjar 
dhe ADN-së pas vdekjes nga Kroacia ose KNPZH-ja, ekspertët teknikë nga të 
dyja grupet analizojnë të dhënat gjenetike. Vetëm pas përfundimit të analizës 
teknike, shkëmbehen informacione personale dhe të dhëna gjenetike dhe 
lëshohet një raport ADN-je.

 Si rezultat i këtij bashkëpunimi, i cili ka mundësuar krahasimin e profileve të 
ADN-së të mostrave të referimit me profilet e ADN-së pas vdekjes, KNPZH-ja 
ka realizuar përputhjen e ADN-së në më shumë se 656 raste të personave të 
zhdukur në lidhje me luftën, vendi i raportuar i zhdukjes së të cilëve ka qenë 
Kroacia dhe 46 persona të tjerë të zhdukur, vendi i raportuar i zhdukjes së të 
cilëve ka qenë ose Bosnja dhe Hercegovina, ose Serbia.

Pyetje:  Si mund të deklarojë një familje një person të zhdukur të vdekur në Kroaci 
nëse nuk identifikohen mbetjet e personave të tyre të zhdukur dhe çfarë do të 
ndodhë me hetimin nëse personi deklarohet kështu?

Përgjigje: Në Kroaci, çdo person me interes ligjor, një avokat publik ose një prokuror 
publik mund të fillojë procesin e deklarimit të një personi të zhdukur të vdekur 
para se të gjenden dhe identifikohen eshtrat e tij. Kjo gjë realizohet nëpërmjet 
procedurave jashtëgjyqësore, në përputhje me Ligjin për shpalljen e personave 
të zhdukur të vdekur dhe vërtetimin e vdekjes (NN 10/1974). Në raste të tilla, 
hetimet penale dhe aktivitetet për të gjetur personin e zhdukur nuk pushojnë 
dhe çështja nuk do të mbyllet derisa personi të gjendet i gjallë ose eshtrat e tij 
të gjenden dhe të identifikohen zyrtarisht.
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Roli i Shoqërisë Civile

Pyetje:  Si mund të përfshihen më shumë në këtë proces familjet e personave të zhdukur 
në Kroaci?

Përgjigje: Shoqatat familjare të personave të zhdukur duhet të jenë pika e parë e kontaktit 
për familjet. Shoqatat familjare që përfaqësojnë të afërmit e personave të 
zhdukur në Kroaci janë krijuar në Kroaci dhe Serbi për të nxitur autoritetet që 
të dedikojnë burimet e nevojshme për të gjetur dhe identifikuar të dashurit e 
tyre dhe për të mësuar për fatin e tyre. Ato përfshijnë Bashkimin e Shoqatave 
Familjare të Mbrojtësve Kroatë të Rrëmbyer dhe të Zhdukur; Nënat e Vukovarit; 
Unionin e Shoqatave të Viktimave Civile Kroate të Luftës për Atdhe në Kroaci; 
dhe Qendrën për Mbrojtjen e të Drejtave të Qytetarëve të Kapur dhe të Zhdukur 
të Kroacisë dhe Anëtarëve të Familjeve të tyre, e njohur gjithashtu si Apel.

 Familjet e serbëve etnikë të zhdukur në territorin e Kroacisë përfaqësohen nga 
Shoqata e Prindërve dhe Familjeve të Personave të Paraburgosur, të Rrëmbyer 
dhe të Zhdukur të Serbisë dhe Malit të Zi dhe Shoqata e Familjeve të “Lotit” të 
Zhdukur dhe të Vrarë. Kontaktet për të gjitha shoqatat familjare jepen në fund 
të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  A mund të marrin shoqatat familjare mbështetje financiare nga autoritetet 
qeveritare për punën e tyre?

Përgjigje: Në vitin 1998, Qeveria Kroate krijoi Zyrën për Bashkëpunim me OJQ-të, për 
të përmirësuar standardet për financimin e programeve dhe projekteve të 
shoqatave nga burimet publike. Ajo bashkëpunon ngushtë me Këshillin për 
Zhvillimin e Shoqërisë Civile dhe në të njëjtën kohë i ofron Këshillit mbështetje 
teknike, administrative, profesionale dhe financiare. Më shumë informacione 
mund të gjenden në faqen e internetit https://udruge.gov.hr/ 

 Në vitin 2003, Parlamenti Kroat themeloi Fondacionin Kombëtar për Zhvillimin 
e Shoqërisë Civile. Fondacioni Kombëtar, ndër të tjera, ofron mbështetje 
profesionale dhe financiare për shoqatat familjare për punën e tyre. https://
zaklada.civilnodrustvo.hr/ 

 

 

https://udruge.gov.hr/
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/
https://zaklada.civilnodrustvo.hr/
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KOSOVA

Pyetje:  Kush konsiderohet një person i zhdukur në Kosovë në lidhje me konfliktin e 
armatosur të Kosovës?

Përgjigje: Sipas Ligjit për Personat e Zhdukur në Kosovë, një person i zhdukur është një 
person vendndodhja e të cilit nuk dihet nga anëtarët e familjes dhe kërkuesit e 
tij/saj, dhe i cili, bazuar në informacione të besueshme, ishte raportuar i zhdukur 
gjatë periudhës nga 1 janari 1998 deri në 31 Dhjetor 2000, si pasojë e konfliktit 
1998-99.

Pyetje:  Si të raportoni një person të zhdukur në Kosovë?

Përgjigje:  Një person i zhdukur mund të raportohet duke kontaktuar Komisionin e Kosovës 
për Personat e Zhdukur. Informacionet e kontaktit për Komisionin e Kosovës për 
Personat e Zhdukur mund të gjenden në seksionin e fundit të këtij Udhëzuesi. 
Raporti gjithashtu mund të dorëzohet në stacionet lokale të policisë. Komisioni 
i Kosovës për Personat e Zhdukur verifikon të gjitha rastet e raportuara.

 Zhdukja në lidhje me ngjarjet e luftës mund të raportohet gjithashtu nëpërmjet 
faqes në internet të KNPZH-së nën rubrikën “Raportoni një person të zhdukur”. 
Detajet se si të raportoni një person të zhdukur tek KNPZH-ja nëpërmjet Qendrës 
së Hetimit Online jepen në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si të raportojmë vendndodhjen e një varri në Kosovë ose në vendet fqinje?

Përgjigje:  Kushdo që ka informacione në lidhje me vendndodhjen e një vendvarrimi të 
viktimave nga konflikti i Kosovës 1998-99, mund t’ia sigurojë atë Komisionit të 
Kosovës për Personat e Zhdukur ose Komisionit Serb të Personave të Zhdukur. 
Këto agjenci do të dërgojnë informacionin e furnizuar në zyrën përkatëse të 
prokurorisë në mënyrë që të marrin një urdhër gjykate për një zhvarrosje.

 Në mënyrë alternative, informacioni mund të sigurohet nëpërmjet  aplikacionit 
në internet “Site Locator” që ndodhet në faqen e internetit të KNPZH-së. Detajet 
se si të raportoni një sit duke përdorur “Site Locator” jepen në Seksionin 4 të 
këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si mund të kontrollojë një anëtar familjeje statusin e çështjes së të afërmit të 
tyre të zhdukur në Kosovë?

Përgjigje: Bazuar në nenin 14 të Ligjit për Personat e Zhdukur, familjet e personave të 
zhdukur kanë të drejtë të kenë akses në informacionet e disponueshme në 
Regjistrin Qendror të Personave të Zhdukur. Anëtarët e familjes ose përfaqësuesit 
e tyre ligjorë mund të paraqesin një kërkesë tek Komisioni i Kosovës për 
Personat e Zhdukur për të aksesuar të dhënat e përfshira në Regjistrin Qendror. 
Komisioni i Kosovës për Personat e Zhdukur do të shqyrtojë kërkesën dhe do të 
marrë një vendim brenda pesëmbëdhjetë (15) ditësh nga data e dorëzimit.

 Anëtarët e familjes mund të kontrollojnë statusin e rasteve të personave të 
zhdukur drejtpërdrejt duke aksesuar në Qendrën Kërkimore Online të KNPZH-
së (QKO). Udhëzimet e hollësishme se si të aksesoni QKO të KNPZH-së janë të 
disponueshme në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.
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Institucionet e përfshira në zgjidhjen e rasteve të 
personave të zhdukur në Kosovë

Pyetje:  Cili është Komisioni i Kosovës për Personat e Zhdukur dhe cili është roli i tij?

Përgjigje: Komisioni i Kosovës për Personat e Zhdukur është një agjenci qeveritare që 
udhëheq, mbikëqyr, harmonizon dhe koordinon aktivitetet me institucionet 
përkatëse lokale dhe ndërkombëtare për të hetuar rastet e personave të zhdukur 
si rezultat i konfliktit të Kosovës, pavarësisht nga përkatësia e tyre etnike, feja 
ose statusi ushtarak apo civil.

 Ndërkohë që Komisioni vepron në kuadër të Zyrës së Kryeministrit, ai 
bashkëpunon me Prokurorinë Publike, gjykatat, ministritë e Punëve të Jashtme, 
Drejtësisë, Punët e Brendshme dhe Administratën e Pushtetit Lokal, për 
shkëmbimin e informacionit për personat e zhdukur dhe sigurimin e ndihmës 
në zbatim të veprimtarive të tij.

 Komisioni i Kosovës përbëhet nga përfaqësues të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, Ministrisë së Punës 
dhe Mirëqenies Sociale, Ministrisë së Punëve të Jashtme, Ministrisë për Forcën 
e Sigurisë së Kosovës, Institutit të Mjekësisë Ligjore (IML) dhe dy përfaqësues 
të familjeve - një nga komuniteti shqiptar i Kosovës dhe një nga komunitetet 
pakicë. Komisioni i Kosovës mbulon të gjitha shpenzimet në lidhje me 
zhvarrosjen, identifikimin dhe varrosjen e individëve të identifikuar nga buxheti 
i shtetit. Kostot e mbledhjes së kampioneve të referimit, testimit dhe përputhjes 
së ADN-së mbulohen nga KNPZH-ja.

 Përfaqësuesit e Komisionit të Kosovës marrin pjesë në Delegacionin e Prishtinës 
në Grupin e Punës për personat e zhdukur në lidhje me ngjarjet në Kosovë. 
Përfaqësuesit e Komisionit të Serbisë për Personat e Zhdukur marrin pjesë 
në Delegacionin e Beogradit në të njëjtin Grup Pune. Grupi i Punës u krijua në 
vitin 2004 si një platformë e përkohshme për shkëmbimin e informacioneve në 
lidhje me personat e zhdukur midis Beogradit dhe Prishtinës. Nën-Grupi i Punës 
për çështjet e mjekësisë ligjore, që vepron brenda grupit të punës, merret me 
shkëmbimin e informacioneve për ekzaminimet, identifikimet dhe çështje të 
tjera të lidhura me to.

Pyetje:  Cili është roli i Prokurorisë Speciale të Kosovës (PSK) dhe gjykatave në procesin 
e personave të zhdukur?

Përgjigje: PSK u krijua në vitin 2008 për të hetuar dhe ndjekur penalisht Krimet Kundër 
Njerëzimit, Krimet e Luftës në Shkelje të Rënda të Konventave të Gjenevës, 
Krimet e Luftës në Shkelje të Rënda të Ligjeve dhe Zakoneve të Zbatueshme në 
Konfliktin Ndërkombëtar të Armatosur, Krimet e Luftës në Shkelje të Rënda të 
Nenit 3 të Përbashkët në Konventat e Gjenevës dhe Krimet e Luftës në Shkelje 
të Rëndë të Ligjeve dhe Zakoneve të Zbatueshme në Konfliktin e Armatosur jo 
me karakter ndërkombëtar. Si i tillë, ai është përgjegjës për hetimin e rasteve 
të zhdukjes me forcë. Në muajin maj të vitit 2014, kompetencat për marrjen 
e urdhrave gjyqësorë për zhvarrosjen e personave të zhdukur në territorin e 
Kosovës u transferuan nga EULEX tek PSK-ja.



 35

KOSOVA UDHËZUESI I 
ICMP-SË  
ME PYETJE DHE 
PËRGJIGJE

Pyetje:  Cili është roli i Dhomave të Specializuara në Hagë?

Përgjigje:  Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar u krijuan 
në përputhje me një marrëveshje ndërkombëtare të ratifikuar nga Kuvendi 
i Kosovës, një Ndryshim Kushtetues dhe Ligjin për Dhomat e Specializuara të 
Kosovës dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar.

 Ato janë të një natyre të përkohshme me një mandat dhe juridiksion specifik 
mbi krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe krimet e tjera sipas ligjit të 
Kosovës, të cilat kanë filluar ose janë kryer në Kosovë ndërmjet 1 janarit 1998 dhe 
31 dhjetorit 2000 nga ose kundër shtetasve të Kosovës ose Republikës Federale 
të Jugosllavisë. Dhomat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të 
Specializuar (ZPS) janë pjesë e sistemit gjyqësor të Kosovës, por ndodhen në 
Hagë, Hollandë. Stafi i tyre është ndërkombëtar, ashtu si gjyqtarët, prokurori 
special dhe sekretari. Kur kryeni operacione në Kosovë, ZPS mbështetet nga 
Policia e Kosovës dhe Misioni i Bashkimit Evropian për Shtetin e së Drejtës në 
Kosovë (EULEX).

Të dhënat e personave të zhdukur

Pyetje:  Si ruhen të dhënat për personat e zhdukur në Kosovë?

Përgjigje: Të dhënat nga familjet e të zhdukurve janë thelbësore për procesin e gjetjes dhe 
identifikimit të personave të zhdukur, si dhe për krijimin e të dhënave të sakta 
historike të ngjarjeve të luftës në Kosovë. Në përputhje me Ligjin e Kosovës për 
Personat e Zhdukur, Komisioni i Kosovës mbledh, ruan dhe organizon të dhëna 
në Regjistrin Qendror të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Regjistri 
Qendror përmban të dhëna personale për personin e zhdukur dhe të dhëna në 
lidhje me rrethanat e zhdukjes së tij, si dhe informacione të tjera në lidhje me 
gjetjen, rikuperimin dhe identifikimin e personave të zhdukur.

 Personeli i autorizuar i Komisionit të Kosovës ka akses në Bazën e të Dhënave 
Rajonale Aktive të Personave Aktivë të Zhdukur, e cila u mundëson atyre të 
shikojnë, shkëmbejnë dhe të njoftohen për të gjitha ndryshimet e bëra në të 
dhënat për personat e zhdukur të ruajtura nga vendet fqinje.

Pyetje:  Çfarë masash zbatohen për mbrojtjen e të dhënave?

Përgjigje: Të dhënat që ruhen në Regjistrin Qendror përpunohen dhe shqyrtohen në 
përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe Ligjin për 
Klasifikimin e Informacionit dhe Tolerancën e Sigurisë, si dhe detyrimet e tjera 
ligjore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale. Komisioni i Kosovës 
ka miratuar një Rregullore, e cila përshkruan procedurën për përdorimin, 
regjistrimin, përjashtimin dhe shkëmbimin e të dhënave, verifikimin dhe 
menaxhimin e tyre.
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Legjislacioni

Pyetje:  Çfarë legjislacioni ekziston në Kosovë që rregullon çështjen e personave të 
zhdukur?

Përgjigje: Parlamenti i Kosovës ka miratuar dy ligje që rregullojnë drejtpërdrejt çështjen e 
personave të zhdukur dhe të drejtat e familjeve të tyre:

 Ò Ligji për Personat e Zhdukur (Shtator 2011); dhe

 Ò Ligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, 
pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, viktimave të dhunës 
seksuale të luftës, viktimave civile dhe familjeve të tyre (dhjetor 2011).

Pyetje:  Çfarë të drejtash ligjore kanë anëtarët e familjeve të personave të zhdukur 
sipas Ligjit të Kosovës për Personat e Zhdukur?

Përgjigje: Sipas Ligjit të Kosovës për Personat e Zhdukur dhe Kushtetutës së Kosovës, 
veçanërisht sipas Kapitullit II për të drejtat dhe liritë themelore, familjet kanë 
një të drejtë të vazhdueshme për hetim zyrtar, adekuat dhe transparent për 
zhdukjen e të afërmit të tyre. Ky detyrim shtetëror mbetet derisa të gjendet 
personi i zhdukur, ose derisa të merren masat e duhura për të hetuar zhdukjen. 
Sipas Ligjit për Personat e Zhdukur:

1. Familjet e personave të zhdukur nuk duhet të dënohen ose të ekspozohen 
ndaj kërcënimeve, dhunës ose ndonjë forme tjetër kërcënimi sepse ata 
duan të dinë rrethanat e zhdukjes ose vendndodhjen e anëtarit (ëve) të 
zhdukur të familjes së tyre.

2. Statusi civil i bashkëshortëve të personave të zhdukur nuk do të ndryshojë 
derisa të lëshohet një certifikatë vdekjeje për bashkëshortin e zhdukur, 
ose bashkëshorti i tyre i zhdukur të deklarohet i vdekur nga gjykata, në 
përputhje me Ligjin për Procedurën Jo-kontestimore.

3. Familjet e të zhdukurve mund të kërkojnë nga Gjykata Themelore që 
ndodhet në komunën ku banonte i afërmi i tyre i zhdukur të autorizojë 
administrimin e përkohshëm të pronës dhe aseteve që i përkasin të afërmit 
të tyre të zhdukur. Gjykata mund të autorizojë administrim të përkohshëm 
nëse kërkesa familjare është në interesin më të mirë të të afërmit të 
zhdukur. Nëse një i afërm i zhdukur shpallet i vdekur pas kësaj në përputhje 
me dispozitat e Ligjit për Procedurën Jokontestimore, një anëtar i familjes 
mund të emërohet si kujdestar në përputhje me të njëjtin ligj.

4. Me kusht që një anëtar i familjes të provojë varësinë e tij/saj materiale 
nga të ardhurat e të afërmit të tyre të zhdukur, ai/ajo mund të kërkojë në 
Gjykatën Themelore në adresën e vendbanimit të fundit të të afërmit të 
zhdukur që të marrë pagesë (tarifë ditore) nga pronat e personit të zhdukur.

5. Anëtarët e familjes kanë të drejtë për të kryer varrimin e të afërmit të tyre pas 
identifikimit të mbetjeve. Komisioni i Kosovës do të mbulojë shpenzimet.

6. Anëtarët e familjes kanë të drejtën e aksesit në informacionet e Regjistrit 
Qendror të Personave të Zhdukur, në varësi të legjislacionit përkatës për 
mbrojtjen e të dhënave personale.

7. Anëtarët e familjes gëzojnë të drejta të barabarta dhe nuk duhet t’i 
nënshtrohen diskriminimit bazuar në racën, ngjyrën, seksin, gjuhën, fenë, 
opinionet politike të tyre ose mendime të tjera, origjinën e tyre kombëtare 

Teksti i plotë i të 
dy ligjeve mund të 
lexohet në:
https://gzk.rks-gov.net/

ActDetail.aspx?ActID=2793

https://gzk.rks-gov.net/

ActDetail.aspx?ActID=2765

https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2793
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2765
https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=2765
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ose shoqërore, lidhjen me çfarëdo komuniteti, prone, gjendje ekonomike 
ose shoqërore , orientimi seksual, lindje, aftësie të kufizuar ose çfarëdo 
statusi tjetër personal.

Pyetje:  A kanë të drejtë anëtarët e familjes për mbështetje financiare në Kosovë?

Përgjigje: Anëtarët e familjes së personave të zhdukur kanë të drejtë të kërkojnë 
kompensim financiar sipas Ligjit për Statusin dhe të Drejtat e Dëshmorëve, 
Invalidëve, Veteranëve, Pjesëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Viktimave 
të Dhunës Seksuale të Luftës, Viktimave Civile dhe Familjeve të tyre. Sipas këtij 
ligji ata kanë gjithashtu të drejtat e mëposhtme:

 Ò të drejtën për pension familjar;

 Ò përparësinë në punësim;

 Ò përparësinë në regjistrimin dhe pranimin në institucionet arsimore 
publike;

 Ò grante për arsimin e mesëm dhe universitar;

 Ò akomodim falas në konvikte studentore;

 Ò mbështetje për strehimin familjar;

 Ò tarifë falas dhe regjistrim të konsumit të reduktuar të energjisë elektrike 
për përdorim personal në rast të rrethanave të vështira ekonomike, kur 
është dhënë gjithashtu asistenca e plotë sociale;

 Ò përjashtimin nga pagesa e taksave gjyqësore, administrative dhe 
publike;

 Ò kujdesin shëndetësor parësor, dytësor dhe terciar falas në institucionet 
e shëndetit publik;

 Ò akomodim falas në shtëpi për të moshuarit; dhe

 Ò përjashtim nga pagesat e administratës në arsimin universitar publik.

Pyetje:  Cilët anëtarë të familjes së personave të zhdukur mund të aplikojnë për 
mbështetje financiare në Kosovë?

Përgjigje:  Bashkëshorti, fëmija, prindi, njerku, njerka, thjeshtri, fëmija i birësuar ose 
partneri jashtëmartesor i një personi të zhdukur mund të kërkojnë ndihmë 
financiare. Bashkëshorti/ja e një personi të zhdukur do të humbasë të drejtën 
për përfitime financiare të parashikuara në bazë të ligjit nëse martohen përsëri. 
Fëmijët e personave të zhdukur kanë të drejtë për përfitime financiare sipas ligjit 
deri në moshën tetëmbëdhjetë (18) vjeç, ose deri në moshën njëzet e gjashtë 
(26) vjeç nëse regjistrohen në arsimin e lartë.

Gjetja, Rikuperimi dhe Identifikimi i të Zhdukurve në 
Kosovë

Pyetje:  Kush është përgjegjës në vendin e gërmimit dhe pse përfshihet Prokuroria?

Përgjigje: Çdo gërmim konsiderohet pjesë e një hetimi për vdekjen e një personi. 
Varret shihen si skena të dyshuara krimi; kështu, PSK-ja është në kontroll të 
përgjithshëm të gërmimeve në territorin e Kosovës. Bazuar në dispozitat e Kodit 
të Procedurës Penale të Kosovës, mbledhja e provave gjatë zhvarrosjes dhe 
ekzaminimit pas vdekjes të mbetjeve të gjetura bëhet nën urdhrin e PSK-së.
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Aksesi në vendndodhje kontrollohet në mënyrë rigoroze nga Prokurori dhe 
kufizohet në profesionistët e emëruar me urdhrin e Gjykatës. Individë dhe 
institucione të tjera, të tillë si anëtarët e familjes ose gazetarët, mund të jenë të 
pranishëm, me emërim dhe me lejen e Prokurorit.

Autoritetet e Kosovës mund të ftojnë autoritetet serbe, të përfaqësuara nga 
Delegacioni i Beogradit, të marrin pjesë në gërmimin e një vendi në territorin e 
Kosovës nëpërmjet mekanizmit të Grupit të Punës të Komitetit Ndërkombëtar 
të Kryqit të Kuq (KNKK-së).

Një marrëveshje e nënshkruar midis Komisionit të Kosovës dhe Komisionit të 
Malit të Zi në Tetor 2015 parashikon që Komisioni i Malit të Zi të marrë pjesë në 
gërmime në vendndodhje në territorin e Kosovës kur Komisioni i Malit të Zi ka 
interes në një vend të caktuar sepse besohet se qytetarët e Malit të Zi mund të 
jenë varrosur atje.

Pyetje:  Ku mbahen mbetjet njerëzore pasi të ketë përfunduar zhvarrosja?

Përgjigje: Të gjitha mbetjet njerëzore të zhvarrosura nga vendndodhjet e varreve në 
Kosovë mbahen në morg në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë.

Pyetje:  Çfarë ndodh me mbetjet njerëzore në morg?

Përgjigje: Në morg, një specialist i mjekësisë ligjore i caktuar nga gjykata, me ndihmën e 
një antropologu në raste të caktuara, do të ekzaminojë mbetjet dhe do të marrë 
një mostër shumë të vogël të kockave për ta dorëzuar në sistemin laboratorik 
të KNPZH-së për testimin e ADN-së. Si pjesë e ekzaminimit, policia mund të 
marrë prova dokumentare dhe fotografi. Në kombinim me rezultatet e testimit 
të ADN-së, një specialist mjekësor i caktuar nga gjykata do të shqyrtojë të gjitha 
të dhënat e tjera të disponueshme me qëllim përfundimin e identifikimit zyrtar 
dhe lëshimin e një certifikate vdekjeje.

Pyetje:  Çfarë është bërë për të zgjidhur rastet e NN (nomen nescio)?

Përgjigje: Stafi mjeko-ligjor i EULEX-it që punon në IML të Kosovës nisi një analizë të 
mbetjeve njerëzore të paidentifikuara, projektin e çështjeve pa emër (NN), në 
Morgun e Prishtinës në vitin 2010. Analiza u përfundua në vitin 2012. Në raportin 
e tij vjetor 2012, Departamenti i EULEX-it për Mjekësinë Ligjore tha se kishte 
përcaktuar se kishte 342 raste NN në Morgun e Prishtinës. Analiza e rasteve NN 
në Morgun e Prishtinës rezultoi në paraqitjen e një numri të madh profilesh pas 
vdekjes në sistemin laboratorik të KNPZH-së për testimin e ADN-së dhe EUFEL 
IML raporton se, si rezultat, u zgjidhën 45 raste të personave të zhdukur. Në 
raportin e inventarizimit të vitit 2017 për Kosovën, KNPZH-ja rekomandoi hapa 
për të zgjidhur raste shtesë NN në Morgun e Prishtinës, bazuar në përvojën 
e KNPZH-së në analizën e rasteve NN dhe praktikën më të mirë të mjekësisë 
ligjore. Çështja e rasteve NN është diskutuar gjithashtu në nivel rajonal dhe 
është përfshirë në Planin Kuadër për të Adresuar Çështjen e Personave të 
Zhdukur nga Konfliktet në Territorin e Ish Jugosllavisë.

Pyetje:  Cila është procedura në Kosovë për një identifikim zyrtar dhe sa kohë mund të 
zgjasë?

Përgjigje: Në Kosovë, personeli i IML-së zyrtarisht identifikon personin e zhdukur dhe pastaj 
informon prokurorin përgjegjës dhe anëtarët e familjes. Divizioni i Marrëveshjes 
për Familjen i IML-së dhe punonjësi i çështjes në Komisionin e Kosovës për 
Personat e Zhdukur informojnë familjen për rezultatet.
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Informacione për vendndodhjen e vendvarrimit të mundshëm 

Kërkesë për gërmim excavation

Zyra e Prolurorisë së Posaçme të Kosovës (ZPPK)

Urdhri i Gjykatës për gërmim

GËRMIMI

Njësia për Krimet e 
Luftës në Policinë e 

Kosovës
IML GCMP-ja e Kosovës Grupi i Punës i 

ICRC-së

Raporte anonime 
nëpërmjet “Site 

Locator” të faqes së 
KNPZH-së

Njësia e Policisë 
për Krimet e 

Luftës
ZPPK

Instituti i 
Mjekësisë 

Ligjore (IML)

GCMP-ja e 
Kosovës ICRC1

GCMP of the 
Republic of 

Serbia 1

KQPZh e 
Malit të Zi 2

KNPZh 3

1 Në zhvarrosjet që kryhen në vende me interes të përbashkët, përfaqësuesit e KQPZh -së serbe mund të marrin pjesë nëpërmjet 
ftesës së përcjellë nga Grupi i Punës për Personat e Zhdukur në lidhje me ngjarjet e viteve 1998-1999 në Kosovë

2 KQPZh -ja e Kosovës mund të ftojë përfaqësues të KQPZh -së të Malit të Zi për të marrë pjesë në zhvarrosjet që do të kryhen në 
vende me interes të përbashkët  

3 KQPZh -ja e Kosovës mund të ftojë KNPZh-në për të ofruar ndihmë teknike në zhvarrosjet që kryhen në vende komplekse 

Diagrami që tregon procesin e zhvarrosjeve në Kosovë nën 
juridiksionin e ZPPK-së
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Pyetje:  Si mund të deklarojë një familje një person të zhdukur të vdekur në Kosovë 
nëse nuk identifikohen mbetjet e personave të tyre të zhdukur dhe çfarë do të 
ndodhë me hetimin nëse personi deklarohet kështu?

Përgjigje:  Bazuar në Ligjin e Kosovës për Procedurën Jokontestimore, familjet e personave 
të zhdukur mund të deklarojnë të afërmit e tyre të vdekur, edhe nëse mbetjet e 
tyre nuk janë gjetur. Sidoqoftë, sipas Ligjit për Personat e Zhdukur në Kosovë, 
hetimi për rastet e personave të zhdukur dhe procesi i kërkimit do të vazhdojë 
derisa personi i zhdukur të gjendet i gjallë ose të identifikohen mbetjet e tij/saj.

Roli i Shoqërisë Civile

Pyetje:  Si mund të përfshihet më shumë në këtë proces një anëtar i familjes së një 
personi të zhdukur në Kosovë?

Përgjigje:  Shoqatat e familjeve të personave të zhdukur duhet të jenë pika e parë e 
kontaktit. Çdo person, i afërmi i të cilit është zhdukur, mund të anëtarësohet në 
një shoqatë familjare.

 Ka rreth 25 shoqata aktive të familjeve, të afërmit e të cilave u zhdukën si pasojë 
e konfliktit në Kosovë. Për të kontaktuar me një shoqatë familjare që përfaqëson 
të zhdukurit nga një zonë/komunitet i caktuar, kontaktoni Këshillin Koordinues 
të Kosovës të Shoqatave Familjare të Personave të Zhdukur dhe Qendrën 
Burimore të Personave të Zhdukur. Detajet e kontaktit janë të disponueshme në 
fund të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  A mund të marrin shoqatat familjare mbështetje financiare nga autoritetet 
qeveritare për punën e tyre?

Përgjigje: Anëtarët e një Shoqate Familjare të regjistruar mund t’i paraqesin një kërkesë 
për financim Komisionit të Kosovës për Personat e Zhdukur. Shoqatat familjare 
gjithashtu mund të aplikojnë për mbështetje financiare nga Ministria e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale për subvencione dhe grante. Detajet e kontaktit të 
Ministrisë janë dhënë në fund të këtij Udhëzuesi.
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MALI I ZI

Pyetje:  Cilët persona të zhdukur janë subjekte me interes për Komisionin Qeveritar për 
Personat e Zhdukur të Malit të Zi?

Përgjigje: Personat që u raportuan të zhdukur si pasojë e konflikteve të armatosura në 
territorin e ish Jugosllavisë në vitet ‘90 tek Komisioni Qeveritar për Personat e 
Zhdukur të Malit të Zi janë subjekte me interes për Komisionin.

Pyetje:  Si të raportoni një person të zhdukur në Mal të Zi?

Përgjigje: Çdo zhdukje në lidhje me ngjarjet e luftës mund të raportohet duke kontaktuar 
Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur të Malit të Zi, nëpërmjet telefonit, 
postës ose postës elektronike. Shihni detajet e kontaktit në fund të këtij 
Udhëzuesi. Zhdukjet e lidhura me luftën gjithashtu mund të raportohen përmes 
faqes në internet të KNPZH-së nën rubrikën “Raportoni një person të zhdukur”. 
Detajet se si të raportoni një person të zhdukur tek KNPZH-ja jepen në Seksionin 
4 të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si të raportoni vendndodhjen e një varri në Malin e Zi ose në vendet fqinje?

Përgjigje: Kushdo që ka ndonjë informacion që mund të çojë në zbulimin e një vendndodhje 
varri që përmban mbetje të personave të zhdukur nga konfliktet në territorin e 
ish-Jugosllavisë duhet ta raportojë atë në Komisionin Qeveritar për Personat 
e Zhdukur të Malit të Zi, nëpërmjet telefonit, postës ose postës elektronike. 
. Informacioni mund të ketë të bëjë me një vendvarrim të mundshëm në 
territorin e Malit të Zi ose në vende fqinje. Komisioni Qeveritar do të shpërndajë 
informacionet me institucionet kompetente në vendet fqinje në përputhje me 
marrëveshjet bilaterale për asistencë në procesin e llogaritjes së personave të 
zhdukur që Mali i Zi ka nënshkruar me të gjitha vendet e ish-Jugosllavisë.

 Në mënyrë alternative, informacionet për vendndodhjen e mundshme të një 
vendvarrimi mund të raportohen nëpërmjet aplikacionit “Site Locator” në faqen 
e internetit të KNPZH-së. Detajet mbi mënyrën e aksesit në “Site Locator” jepen 
në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si mund të kontrollojë një anëtar i familjes statusin e rastit të të afërmit të tij të 
zhdukur në Mal të Zi?

Përgjigje:  Një anëtar i familjes mund të pyesë për statusin e rastin e tij duke kontaktuar 
Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur të Malit të Zi. Familjet e të 
zhdukurve gjithashtu mund të kontrollojnë statusin e rasteve të personave 
të zhdukur drejtpërdrejt duke hyrë në Qendrën Kërkimore Online të KNPZH-
së. Udhëzime të hollësishme se si të aksesoni QKO të KNPZH-së janë të 
disponueshme në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.
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Institucionet e përfshira në zgjidhjen e rasteve të 
personave të zhdukur në Malin e Zi

Pyetje:  Cili është Komisioni për Personat e Zhdukur i Qeverisë së Malit të Zi dhe cili 
është roli i tij?

Përgjigje:  Komisioni për Personat e Zhdukur të Qeverisë së Malit të Zi është një agjenci 
e specializuar e krijuar nga Qeveria në vitin 2007. Që nga viti 2015, Komisioni 
funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Komisioni 
për Personat e Zhdukur u krijua si një organ multidisiplinor qeveritar ndër-
ministror i përbërë nga përfaqësues të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies 
Sociale, ministrive të Punëve të Jashtme, Drejtësisë, të Brendshme, të Mbrojtjes 
dhe të të Drejtave të Njeriut dhe Minoriteteve, Prokurorisë së Lartë të Shtetit dhe 
Shoqatës Kombëtare të Kryqit të Kuq të Malit të Zi. Financohet plotësisht nga 
buxheti i shtetit dhe i raporton drejtpërdrejt Qeverisë së Malit të Zi për të gjitha 
aktivitetet dhe rezultatet e tij.

 Roli kryesor i Komisionit është të koordinojë përpjekjet nga institucionet 
përkatëse të Malit të Zi në procesin e gjetjes, zhvarrosjes dhe identifikimit të 
personave të zhdukur dhe të ruajë bashkëpunimin me familjet e personave të 
zhdukur dhe shoqatat e tyre. Komisioni bashkëpunon me institucionet vendore 
përgjegjëse për personat e zhdukur nga vendet fqinje dhe merr pjesë në iniciativa 
të ndryshme rajonale që lidhen me personat e zhdukur. Komisioni gjithashtu i 
bën propozime Qeverisë për të lehtësuar hetimet e personave të zhdukur dhe 
përmbushjen e detyrimeve të tjera që rrjedhin nga traktatet ndërkombëtare dhe 
marrëveshjet në lidhje me personat e zhdukur.

Pyetje:  Si bashkëpunon Komisioni për Personat e Zhdukur me familjet e të zhdukurve?

Përgjigje:  Komisioni për Personat e Zhdukur mban kontakte të rregullta me familjet e 
personave të zhdukur në Malin e Zi dhe u përgjigjet pyetjeve dhe mbledh dhe 
shkëmben informacione me anëtarët e familjeve që mund të ndihmojnë në 
hetimin e rasteve të personave të zhdukur. Komisioni ka për detyrë të informojë 
anëtarët e familjes menjëherë për zbulimin, zhvarrosjen ose identifikimin e 
mbetjeve me interes për atë familje. Komisioni gjithashtu organizon riatdhesimin 
e mbetjeve njerëzore në Mal të Zi dhe mbulon kostot e transportit dhe varrosjen 
e mbetjeve njerëzore të personave të zhdukur të identifikuar.

Pyetje:  Cili është roli i Prokurorisë dhe gjykatave në procesin e personave të zhdukur në 
Malin e Zi?

Përgjigje:  Krimet e luftës që rezultuan në zhdukje me forcë hetohen nga Prokuroria e 
Shtetit të Malit të Zi. Në këtë proces, Prokuroria e Shtetit punon me Komisionin 
për Personat e Zhdukur të Malit të Zi dhe zyrat e prokurorisë jashtë Malit të Zi.

Të dhënat e personave të zhdukur

Pyetje:  Si ruhen të dhënat për personat e zhdukur në Malin e Zi?

Përgjigje: Të dhënat nga familjet e të zhdukurve janë thelbësore në procesin e gjetjes 
dhe identifikimit të personave të zhdukur, si dhe për krijimin e një rekordi të 
saktë historik. Është me rëndësi thelbësore që familjet e personave të zhdukur 
të raportojnë dhe të ofrojnë të dhëna për të afërmin e tyre të zhdukur në 
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institucionin kompetent, nëse nuk e kanë bërë tashmë këtë gjë. Vetëm atëherë 
institucionet mund të fillojnë një hetim të duhur për zhdukjen e të afërmit 
(ve) të tyre të zhdukur dhe të fillojnë aktivitetet për të gjetur, zhvarrosur dhe 
identifikuar mbetjet e tyre.

 Sapo një person të raportohet i zhdukur duke paraqitur të dhënat bazë, të tilla 
si: emri, mbiemri, gjinia, vendi i pretenduar dhe data e zhdukjes, anëtarët e 
familjes do të kontaktohen për të ofruar një mostër referimi që do të përdoret 
për qëllimet e identifikimit të bazuar në AND-në e personit të zhdukur. Komisioni 
për Personat e Zhdukur mban një regjistër të rasteve aktive të personave të 
zhdukur që përfshin këto informacione.

 Personeli i autorizuar i Komisionit ka akses në bazën e të dhënave rajonale 
active të personave të zhdukur, i cili u mundëson atyre të shikojnë, shkëmbejnë 
dhe të njoftohen për të gjitha ndryshimet e bëra në të dhënat për personat e 
zhdukur, të dhëna që ruhen nga vendet fqinje.

Pyetje:  Çfarë masash zbatohen për mbrojtjen e të dhënave?

Përgjigje:  Të dhënat personale të ofruara nga familjet për autoritetet mbrohen në 
përputhje me Ligjin e Malit të Zi për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, i cili 
është në përputhje me parimet dhe standardet e vendosura në legjislacionin 
ndërkombëtar për mbrojtjen e të dhënave dhe marrëveshjet ndërkombëtare të 
nënshkruara nga Mali i Zi në fushën e të drejtave të njeriut dhe lirive themelore.

Legjislacioni

Pyetje:  Çfarë legjislacioni ekziston në Malin e Zi për personat e zhdukur?

Përgjigje:  Mali i Zi zbaton rregulloret ligjore vendase dhe ndërkombëtare kur heton rastet 
e personave të zhdukur. Zhdukjet e ndodhura në kontekstin e krimeve të luftës 
që janë nën juridiksionin e gjyqësorit malazes hetohen në përputhje me Kodin 
Penal të Malit të Zi dhe Kodin e Procedurës Penale të Malit të Zi.

 Bashkëpunimi dypalësh midis Malit të Zi dhe vendeve të tjera qoftë nga territori 
i ish Jugosllavisë apo më gjerë rregullohet nga konventat ndërkombëtare dhe 
protokollet dypalëshe për bashkëpunimin që Mali i Zi ka nënshkruar me vendet 
fqinje.

 Funksionet dhe mandati i Komisionit për Personat e Zhdukur rregullohen me 
Vendimin për Krijimin e Komisionit për Personat e Zhdukur me numër: 023-3 / 
15-7 të datës 6 Shkurt 2015.

Pyetje:  Çfarë të drejtash kanë familjet e të zhdukurve në Mal të Zi?

Përgjigje:  Në Malin e Zi, kostot e procesit mbulohen nga shteti dhe institucionet e tij, 
ndërsa KNPZH-ja mbulon kostot e testimit dhe përputhjes së ADN-së. Komisioni 
për Personat e Zhdukur mbulon drejtpërdrejt koston e transportit të mbetjeve 
njerëzore, si dhe shpenzimet e varrimit. Komisioni për Personat e Zhdukur 
duhet të ofrojë të gjithë ndihmën e nevojshme për familjet në lidhje me procesin 
e zgjidhjes së rasteve të zhdukjeve në Malin e Zi, të tilla si ndihma financiare 
për udhëtimin deri tek identifikimi, vendi i varrimit etj. në varësi të fondeve të 
disponueshme.
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Gjetja, Rikuperimi dhe Identifikimi i të Zhdukurve në 
Malin e Zi

Pyetje:  Cila është procedura e identifikimit në Mal të Zi?

Përgjigje:  Deri më sot, mbetjet e personave të zhdukur familjet e të cilëve jetojnë në Malin 
e Zi janë rikuperuar në territoret e vendeve fqinje dhe janë riatdhesuar në Malin 
e Zi. Komisioni për Personat e Zhdukur të Malit të Zi organizon riatdhesimin e 
mbetjeve dhe vërteton dokumentet zyrtare të identifikimit të lëshuara në vendin 
ku mbetjet janë zhvarrosur. Nëse mbetjet e personit (ave) të zhdukur gjenden 
në territorin e Malit të Zi, vendi i gërmimit do të trajtohet si një skenë krimi dhe 
identifikimi (et) do të kryheshin në përputhje me Kodin e Procedurës Penale të 
Malit të Zi.

Pyetje:  Si mund të deklarojë një familje një person të zhdukur të vdekur në Malin e 
Zi nëse mbetjet e të zhdukurve nuk identifikohen, dhe çfarë do të ndodhë me 
hetimin nëse personi deklarohet kështu?

Përgjigje:  Familjet mund të deklarojnë të afërmin e tyre të vdekur në përputhje me 
Ligjin për Procedurat Jashtë-Gjyqësore të Malit të Zi. Nëse veprojnë kështu 
dhe mbetjet e personit nuk janë gjetur, procesi i gjetjes dhe identifikimit do të 
vazhdojë. Çështja e personave të zhdukur mbyllet vetëm kur mbetjet gjenden 
dhe identifikohen, d.m.th. në datën e identifikimit zyrtar.

 

Roli i Shoqërisë Civile

Pyetje:  Si mund të përfshihen më shumë në proces familjet e të zhdukurve?

Përgjigje:  Shoqatat familjare të personave të zhdukur duhet të jenë pika e parë e kontaktit, 
pasi shoqatat mblidhen dhe ofrojnë informacione për personat e zhdukur dhe 
anëtarët e mbijetuar të familjes. “Crveni Bozur” është një shoqatë familjare në 
Mal të Zi që mbledh familje të personave të zhdukur nga konflikti në Kosovë. 
“Crveni bozur” është me qendër në Sutomore.

Pyetje:  A mund të marrin shoqatat familjare mbështetje financiare nga autoritetet 
qeveritare për punën e tyre?

Përgjigje: Komisioni për Personat e Zhdukur të Malit të Zi mbështet punën e shoqatës 
familjare që është aktive në Mal të Zi duke dhënë grante për ta ndihmuar 
atë me kostot operacionale. Shuma e fondeve të dhëna për punën e 
shoqatës, varet nga fondet e disponueshme në buxhetin e Komisionit. 
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REPUBLIKA E SERBISË

Pyetje:  Kush konsiderohet person i zhdukur në Serbi në kontekstin e konfliktit të 
armatosur të viteve ‘90?

Përgjigje: Personat që u zhdukën si pasojë e konflikteve të armatosura ose në lidhje 
me konfliktin e armatosur në territorin e ish-Jugosllavisë në vitet ‘90 dhe që u 
raportuan në Komisionin Qeveritar për Personat e Zhdukur të Republikës së 
Serbisë (Komisioni për Personat e Zhdukur) konsiderohen persona të zhdukur.

Pyetje:  Si të raportoni një person të zhdukur në Serbi?

Përgjigje: Familjet e të zhdukurve mund të raportojnë një zhdukje të të afërmve të tyre në 
lidhje me konfliktet në territorin e ish-Jugosllavisë në vitet ‘90, tek Komisioni 
Qeveritar për Personat e Zhdukur ose kapitulli bashkiak i Shoqatës Kombëtare 
të Kryqit të Kuq të Serbisë. Detajet e kontaktit janë të disponueshme në fund të 
këtij Udhëzuesi.

 Zhdukjet që lidhen me luftën gjithashtu mund të raportohen nëpërmjet faqes 
në internet të KNPZH-së nën rubrikën “Raportoni një person të zhdukur”. Detajet 
se si të raportoni një person të zhdukur tek KNPZH-ja jepen në Seksionin 4 të 
këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si të raportoni vendndodhjen e një varri në Serbi ose në vendet fqinje?

Përgjigje: Kushdo që ka informacione që mund të çojnë në zbulimin e një vendndodhje 
varri në Serbi ose në vendet fqinje, duhet të kontaktojë Komisionin Serb për 
Personat e Zhdukur ose Prokurorinë e Krimeve të Luftës në Beograd.

 Informacioni mund të ofrohet në mënyrë anonime nëpërmjet aplikacionit 
“Site Locator” në faqen e internetit të KNPZH-së. Detajet se si të aksesoni “Site 
Locator” jepen në fund të këtij Udhëzuesi.

Pyetje:  Si mund të kontrollojë një anëtar i familjes statusin e rastit të të afërmit të tij të 
zhdukur në Serbi?

Përgjigje: Një anëtar i familjes mund të kontrollojë statusin e çështjes së personit të tyre 
të zhdukur duke kontaktuar Komisionin për Personat e Zhdukur. Detajet e 
kontaktit për Komisionin janë të disponueshme në fund të këtij Udhëzuesi.

 Familjet gjithashtu mund të kontrollojnë statusin e çështjes së tyre drejtpërdrejt 
duke hyrë në Qendrën e Hetimit Online të KNPZH-së. Udhëzime të hollësishme 
mbi përdorimin e Qendrës së Hetimit Online të KNPZH-së janë të disponueshme 
në Seksionin 4 të këtij Udhëzuesi.

Institucionet e përfshira në zgjidhjen e rasteve të 
personave të zhdukur në Serbi

Pyetje:  Cili është Komisioni për Personat e Zhdukur të Qeverisë së Republikës së Serbisë 
dhe cili është roli i tij?

Përgjigje: Komisioni Qeveritar Serb për Personat e Zhdukur u krijua me një Vendim të 
Qeverisë së Republikës së Serbisë më datë 8 qershor 2006, me mandatin për 
të zgjidhur çështjen e personave nga territori i Serbisë, të cilët u zhdukën gjatë 
konflikteve të armatosura në territorin e ish Jugosllavisë. Komisioni për Personat 
e Zhdukur mori përsipër të gjitha aktivitetet dhe detyrimet e agjencive qeveritare 
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të krijuara që nga viti 1991 për trajtimin e çështjes së personave të zhdukur, 
personave të burgosur dhe personave të vrarë në konfliktet e armatosura në 
territorin e ish-Jugosllavisë.

Komisioni për Personat e Zhdukur funksionon si një organ multidisiplinor dhe 
ndër-ministror i përbërë nga përfaqësues të ministrive të Punëve të Jashtme, 
të Mbrojtjes, të Brendshme, Administratës Publike dhe Vetëqeverisjes Lokale, 
Drejtësisë, Financave dhe Punës, Punësimit, Çështjeve të Veteranëve dhe 
Sociale, Prokurorisë së Krimeve të Luftës, Zyrës Qeveritare për Kosovën dhe 
Metohija-n, Komisariatit për Refugjatë dhe Migrim dhe Kryqit të Kuq të Serbisë.

Komisioni për Personat e Zhdukur gjithashtu bashkëpunon me institucionet 
përkatëse të vendeve fqinje dhe organizatat ndërkombëtare. Ky bashkëpunim 
bazohet në marrëveshje ndërkombëtare. Për më shumë informacione, vizitoni 
http://www.kznl.gov.rs/latinica/dokumenta.php. Komisioni për Personat e 
Zhdukur ndodhet në Pallatin e Serbisë në Beograd. Detajet e kontaktit janë të 
disponueshme në fund të këtij Udhëzuesi.

Departamenti për Personat e Zhdukur në Komisariatin e Refugjatëve dhe 
Migracionit ofron ndihmë eksperte dhe administrative-teknike për punën e 
Komisionit për Personat e Zhdukur. Departamenti për Personat e Zhdukur 
koordinon dhe merr pjesë në procesin e zhvarrosjes, mban rekorde për personat 
e zhdukur të raportuar dhe të afërmit e tyre, vendndodhjet e gërmimeve dhe 
të dhëna të tjera përkatëse të mbledhura ose të marra nëpërmjet shkëmbimit 
me vendet e tjera. Bashkëpunon me shoqatat e familjeve të të zhdukurve dhe 
mbështet financiarisht punën e tyre.

Pyetje:  Kush mbulon kostot e hetimeve, gërmimeve, identifikimeve dhe varrimit të 
viktimave?

Përgjigje: Qeveria serbe jep fonde nga buxheti i shtetit për punën e Komisionit Serb 
për Personat e Zhdukur dhe punën e organeve të tjera përkatëse me një rol 
në procesin e personave të zhdukur. Nëse mbetjet e një personi të zhdukur 
gjenden në territorin e një prej fqinjëve të Serbisë, kostoja e procesit deri në 
identifikimin përfundimtar do të mbulohet nga ai vend, si dhe kostoja e varrimit 
nëse familja zgjedh që mbetjet të varrosen në atë vend. Nëse familja zgjedh 
që mbetjet të varrosen në Serbi, shpenzimet e riatdhesimit nga kufiri serb në 
vendin e varrimit që ata kanë zgjedhur do të mbulohen nga Komisioni Serb për 
Personat e Zhdukur.

Të gjitha kostot e mbledhjes së referimit, testimit dhe përputhjes së ADN-së 
mbulohen nga KNPZH-ja, si dhe ndihma e antropologëve dhe arkeologëve në 
gërmim, nëse kërkohet nga autoritetet serbe.

Familjet nuk tarifohen për asnjë shërbim gjatë procesit, megjithëse mund të 
ketë një pagesë të vogël administrative për të marrë kopje të dokumenteve të 
caktuara. Nëse një anëtari të familjes i kërkohet të mbulojë çfarëdo kosto, ai/ajo 
duhet ta raportojë këtë në Komisionin për Personat e Zhdukur, i cili do të kryejë 
hetimet përkatëse.

http://www.kznl.gov.rs/latinica/dokumenta.php
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Pyetje:  Si bashkëpunon Komisioni për Personat e Zhdukur me familjet e të zhdukurve?

Përgjigje:  Komisioni për Personat e Zhdukur mban kontakte të rregullta me familjet e 
personave të zhdukur, të cilët janë shtetas ose banorë të Serbisë nëpërmjet 
Departamentit për Personat e Zhdukur. Departamenti u përgjigjet pyetjeve 
nga familjet në lidhje me statusin e rasteve të të afërmve të tyre dhe mbledh 
dhe shkëmben informacione me anëtarët e familjes që mund të ndihmojnë 
në hetimin e rasteve. Komisioni organizon dhe merr pjesë në përkujtime, 
konferenca dhe ngjarje të tjera të organizuara nga ose për shoqatat e familjeve 
të personave të zhdukur për të informuar familjet në lidhje me zhvillimet dhe 
iniciativat e fundit në Serbi dhe në rajon. Në varësi të fondeve në dispozicion, 
Departamenti u jep mbështetje shoqatave familjare për aktivitetet e tyre.

Pyetje:  Cili është roli i Prokurorisë dhe gjykatave në adresimin e çështjes së personave 
të zhdukur në Serbi?

Përgjigje: Zyra e Prokurorit të Krimeve të Luftës është kompetente për të ndjekur penalisht 
çështjet penale, siç përcaktohet në Kapitullin XVI të Kodit Penal Themelor, 
dmth. çështjet penale kundër njerëzimit dhe të drejtës ndërkombëtare, si 
dhe çështjet e njohura nga Statuti i Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish 
Jugosllavinë (TPNIJ). Ajo mban juridiksionin e çështjeve mbi krimet e luftës dhe 
ka përgjegjësinë e përgjithshme për kryerjen e zhvarrimeve brenda vendit në 
koordinim me agjencitë dhe institucionet e tjera përkatëse.

Të dhënat e personave të zhdukur

Pyetje:  Si ruhen të dhënat për personat e zhdukur në Serbi?

Përgjigje: Është e një rëndësie thelbësore që familjet e personave të zhdukur të raportojnë 
dhe të sigurojnë të dhëna për të afërmit e tyre të zhdukur në institucionin 
kompetent. Vetëm atëherë institucionet mund të fillojnë një hetim të duhur për 
zhdukjen e të afërmve të tyre dhe të fillojnë aktivitete për gjetjen, zhvarrosjen 
dhe identifikimin e mbetjeve njerëzore. Kur një familje ka raportuar një të afërm 
të zhdukur dhe ka ofruar të dhëna themelore siç janë emri, mbiemri, gjinia dhe 
vendi i pretenduar dhe data e zhdukjes, ata do të kontaktohen për të ofruar 
shembuj referimi që do të përdoren për qëllimet e identifikimit të bazuar në 
AND-në e të afërmit të tyre të zhdukur.

 Në Serbi, Departamenti për Personat e Zhdukur në Komisariatin e Refugjatëve 
dhe Migracionit mban shënime për personat e zhdukur të raportuar dhe të 
afërmit e tyre, vendndodhjen e gërmimeve dhe të dhëna të tjera të rëndësishme 
të mbledhura ose të marra nëpërmjet shkëmbimit me vendet e tjera. Personeli 
i autorizuar i Departamentit për Personat e Zhdukur ka akses në bazën e të 
dhënave rajonale aktive të Personave të Zhdukur, e cila u mundëson atyre të 
shikojnë, shkëmbejnë dhe të njoftohen për të gjitha ndryshimet e bëra në të 
dhënat për personat e zhdukur, të cilat mbahen nga vendet fqinje.
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Pyetje:  Çfarë masash zbatohen për mbrojtjen e të dhënave?

Përgjigje: Të dhënat personale të siguruara nga familjet për autoritetet në Serbi mbrohen 
në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale në Serbi (fillimisht 
i miratuar në vitin 2008 me versionin e fundit të miratuar në muajin Gusht të 
vitit 2019). Ligji i vitit 2019 kërkon të veprohet në përputhje me parimet dhe 
standardet e përshkruara nga Rregullorja e Përgjithshme e Mbrojtjes së të 
Dhënave të Bashkimit Evropian.

Legjislacioni

Pyetje:  Çfarë legjislacioni ekziston në Serbi për të rregulluar çështjen e personave të 
zhdukur?

Përgjigje:  Zhdukjet e ndodhura në kontekstin e krimeve të luftës hetohen në përputhje me 
Kodin Penal të Republikës së Serbisë, Kodin e Procedurës Penale dhe Ligjin për 
Bashkëpunimin e Serbisë dhe Malit të Zi me Gjykatën Penale Ndërkombëtare 
për ish Jugosllavinë (TPNIJ) për ndjekjen penale të personave përgjegjës për 
shkelje të rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare në territorin e ish-
Jugosllavisë që nga viti 1991 dhe legjislacione të tjera në fuqi.

 Legjislacioni specifik për personat e zhdukur dhe të drejtat e familjeve të tyre nuk 
ekziston në Serbi megjithëse, sipas informacioneve të dhëna nga Komisioni për 
Personat e Zhdukur, është duke u përgatitur një Ligj për Personat e Zhdukur, si 
dhe Ligji për të Drejtat e Veteranëve, Veteranëve me Aftësi të Kufizuara, Invalidët 
Civilë të Luftës dhe Anëtarët e Familjeve të tyre që është planifikuar të hyjë në 
fuqi më 1 Janar 2021 dhe që do t’u japë disa të drejta familjeve të personave të 
zhdukur.

Pyetje:  Çfarë të drejtash ligjore kanë familjet në Serbi?

Përgjigje:  Sipas legjislacionit aktual në Serbi dhe sipas ligjit ndërkombëtar, familjet e 
personave të zhdukur kanë një të drejtë të vazhdueshme për hetim zyrtar, të 
duhur dhe transparent për zhdukjen e të afërmve të tyre. Kjo e drejtë vazhdon 
derisa të gejndet i afërmi i tyre i zhdukur, ose derisa të merren masat e duhura  
për të hetuar zhdukjen.

 Kostot në lidhje me hetimet dhe procesin e gjetjes, zhvarrosjes dhe identifikimit 
të viktimave mbulohen nga shteti dhe institucionet e tij, ndërsa KNPZH-ja 
mbulon kostot e testimit dhe përputhjes së ADN-së. Komisioni për Personat 
e Zhdukur mbulon drejtpërdrejt koston e transportit të mbetjeve njerëzore të 
identifikuara, si dhe shpenzimet e varrimit.
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Gjetja, Rikuperimi dhe Identifikimi i të Zhdukurve në 
Serbi

Pyetje:  Çfarë ndodh me mbetjet njerëzore të rikuperuara pasi të ketë përfunduar 
zhvarrosja?

Përgjigje:  Mbetjet njerëzore të gjetura në territorin e Serbisë transportohen në institucionin 
përkatës të mjekësisë ligjore, ku ato i nënshtrohen një serie ekzaminimesh 
mjeko-ligjore. Një mostër (mostrat) kocke merret nga mbetjet nga një specialist 
i mjekësisë ligjore i caktuar nga gjykata dhe më pas dërgohet në sistemin 
laboratorik KNPZH për analizën e ADN-së. Nëse KNPZH-ja përfton një përputhje 
me mostrat e referimit të ADN-së të mbledhura nga të afërmit e personave të 
zhdukur, një raport i përputhjes së ADN-së kthehet nga KNPZH-ja në institucionin/
autoritetin që dha mostrën pas vdekjes. Specialisti i mjekësisë ligjore i caktuar 
nga gjykata më pas kryen identifikimin përfundimtar të mbetjeve, të cilat më 
pas i dorëzohen familjes për varrim.

Pyetje:  Si mund të deklarojë një familje një person të zhdukur të vdekur në Serbi nëse 
mbetjet e të zhdukurve nuk identifikohen dhe çfarë do të ndodhë me hetimin 
nëse personi deklarohet kështu?

Përgjigje:  Në Serbi çdo person me një interes të ligjshëm, ose një prokuror, mund të fillojë 
procesin e deklarimit të një personi të zhdukur të vdekur para se të gjenden 
dhe identifikohen mbetjet e tij. Kjo kryhet në procedura jashtëgjyqësore në 
përputhje me Ligjin për Procedurat Jashtë-Gjyqësore (botimi i fundit “Fletorja 
Zyrtare e Republikës së Serbisë”, nr. 106/2015).

 Në raste të tilla, hetimet penale dhe aktivitetet për gjetjen e personit të zhdukur 
nuk do të pushojnë dhe çështja nuk do të mbyllet derisa personi të gjendet i 
gjallë ose mbetjet e tij të merren dhe të identifikohen zyrtarisht.

Roli i Shoqërisë Civile

Pyetje:  Si mund të përfshihen më shumë anëtarët e familjes në këtë proces?

Përgjigje:  Shoqatat familjare të personave të zhdukur duhet të jenë pika e parë e kontaktit, 
pasi ato mbledhin dhe japin informacione për personat e zhdukur dhe anëtarët 
e mbijetuar të familjes dhe janë në kontakt me institucionet përgjegjëse për 
adresimin e çështjes së personave të zhdukur. Për detaje rreth një shoqate 
familjare që funksionon në një zonë të caktuar, kontaktoni Komisionin për 
Personat e Zhdukur.

Pyetje:  A mund të marrin shoqatat familjare mbështetje financiare nga autoritetet 
qeveritare për punën e tyre?

Përgjigje:  Komisioni për Personat e Zhdukur, në përputhje me rregulloret, ofron asistencë 
financiare për Shoqatat Familjare të personave të zhdukur në Serbi. Kjo mund 
të jetë 20 përqind e buxhetit vjetor të Komisionit.
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ADN-ja është një molekulë 
mikroskopike e ngjashme me zinxhirin 
që përbën materialin trashëgues që 
gjendet në pothuajse të gjitha qelizat e 
trupit të njeriut.

SEKSIONI 3
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SEKSIONI 3 - 
PËRDORIMI I ADN-së NË 
IDENTIFIKIME

Pyetje:  Çfarë është ADN-ja?

Përgjigje:  ADN-ja është një molekulë mikroskopike e ngjashme me zinxhirin që përbën materialin 
trashëgues që gjendet në pothuajse të gjitha qelizat e trupit të njeriut. Gjysma e ADN-së 
trashëgohet nga nëna, gjysma tjetër nga babai. ADN-ja përmban informacionin biologjik 
që përdoret nga natyra për të ndërtuar dhe mbajtur trupat tanë dhe përcakton shumë nga 
karakteristikat dalluese të një individi. Me përjashtim të binjakëve identikë, asnjë person nuk 
ka të njëjtin model të ADN-së. Kjo karakteristikë përdoret për të përcaktuar identitetin unik 
të secilit person.

Pyetje:  Çfarë është një profil ADN-je?

Përgjigje:  Kur AND-ja testohet për të identifikuar personat e zhdukur, hetohen vetëm pjesë të vogla 
ose vendndodhje specifike të ADN-së. Këto pjesë të ndryshme janë shumë të ndryshueshme 
dhe mund të ndodhin në një numër tepër të madh kombinimesh. Karakteristikat e ADN-së 
në këto vende mund të shkruhen në një përcaktim numerik që quhet profil i ADN-së. Çdo 
individ (përveç binjakëve identikë) ka një profil unik ADN-je.

Pyetje:  Çfarë është një “mostër referimi familjar”?

Përgjigje:  Kjo është zakonisht një mostër gjaku (katër pika gjaku) të marra nga anëtarët e ngushtë të 
familjes së një personi të zhdukur. ADN-ja merret nga mostra e gjakut dhe përdoret si referim 
që më pas mund të krahasohet me ADN-në e mbetjeve njerëzore për të gjetur një përputhje 
ADN-je.

Pyetje:  Çfarë është një “mostër pas vdekjes”?

Përgjigje:  Kjo është një mostër kocke e marrë nga mbetjet skeletore gjatë një gërmimi. Kjo mostër 
testohet në mënyrë që të merret një profil i ADN-së së viktimës dhe më pas të krahasohet me 
mostrat e referimit të të afërmve të gjallë. Marrja e ADN-së nga një mostër pas vdekjes mund 
të jetë sfiduese. Kushte të ndryshme mjedisore mund të shkatërrojnë ADN-në në mbetjet 
njerëzore. Ndonjëherë ky fenomen shkatërron të gjithë ADN-në në kocka dhe nuk mund 
të merret një profil. Në raste të tilla, KNPZH-ja mund të kërkojë mostra shtesë kockash nga 
eksperti ligjor i caktuar nga gjykata për të kryer testime shtesë.

Pyetje:  Çfarë është përputhja e ADN-së?

Përgjigje:  Kur profili i ADN-së së personit të zhdukur dhe profilet e ADN-së të anëtarëve të familjes 
tregojnë se ekziston një marrëdhënie, kjo quhet përputhje e ADN-së. Ky është një term i 
përdorur kur një profil i ADN-së i marrë nga mbetjet njerëzore zbulohet se është në përputhje 
me profilet e ADN-së nga mostrat e referimit  familjar. KNPZH-ja konfirmon një përputhje 
të ADN-së vetëm kur ka siguri 99,95 për qind ose më të lartë se mbetjet kanë të bëjnë me 
familjen që ofroi mostrat e referimit.
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Pyetje:  Si gjenden përputhshmëritë e ADN-së?

Përgjigje: KNPZH-ja zhvillon përputhshmërinë e ADN-së me personat e zhdukur në një shkallë shumë të 
madhe. Profilet e ADN-së nga të gjitha mostrat e referimit familjar, që përfaqësojnë dhjetëra 
mijëra persona të zhdukur, futen në një bazë të dhënash kompjuterike, e cila është një bazë 
e madhe dhe e sigurt. Profilet e ADN-së të marra nga mbetjet njerëzore krahasohen më 
pas me kompjuter me secilin nga mostrat e referimit familjar. Përputhjet e ADN-së gjenden 
në bazë të modeleve të përbashkëta të ADN-së që tregojnë se ekziston një marrëdhënie 
familjare.

Pyetje:  Kush duhet të ofrojë një mostër referimi gjaku?

Përgjigje: Kjo varet nga fakti se sa të afërt janë anëtarët e familjes me personin e zhdukur dhe nga 
karakteristikat e ADN-së së familjes në fjalë. Ndonjëherë një prind i vetëm ose një fëmijë 
është i mjaftueshëm, por zakonisht duhen dy ose më shumë të afërm.

 Prindërit, fëmijët dhe vëllezërit e motrat e personit të zhdukur janë më të dobishmit, por të 
afërmit më të largët mund të jenë të dobishëm gjithashtu. Bashkëshorti i personit të zhdukur 
mund të jetë një referim shumë i dobishëm nëse fëmija/fëmijët janë të disponueshëm për të 
dhënë një shembull referimi familjar.

 Stafi i KNPZH-së do të ndihmojë për të shpjeguar se cilët anëtarë të familjes mund të 
ndihmojnë për të identifikuar personin e zhdukur nëse ata japin një shembull referimi të 
familjes. Pranueshmëria e donatorëve paraqitet në diagramin më poshtë.

AND-ja Nukleare e trashëguar nga të dy prindërit

Gjyshi nga nëna Grandmother  
Maternal

Grandmother  
Paternal Gjyshi nga Babai

Fëmija Fëmija

Vëllai Vëllai PERSONI I 
ZHDUKUR

Daja Tezja Nëna Babai Halla

Bashkëshorti/ja*

*Bashkëshorti / 
ja e personit të 
zhdukur është i 
dobishëm vetëm kur 
fëmijët e tyre janë 
në dispozicion për 
referencë

Të afërmit pa 
lidhje gjaku

Më i dobishmi                  i dobishëm                  i padobishëm Femër                   Mashkull
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Pyetje:  Si sigurohen mostrat e referimit familjar?

Përgjigje:  KNPZH-ja përdor një kit të thjeshtë për të mbledhur mostra referimi nga familjet. Një gjilpërë 
e vogël përdoret për të shpuar një gisht në mënyrë që të mund të mblidhen pikat e vogla të 
mostrës së gjakut të referimit.

Pyetje:  Si mund ta di nëse janë dhënë mjaftueshëm mostra referimi për të lejuar identifikimin e 
anëtarit të zhdukur të familjes sime?

Përgjigje:  Ju mund të shkoni në Qendrën Kërkimore Online të KNPZH-së në www.icmp.int dhe 
të vendosni emrin e personit të zhdukur për të zbuluar nëse janë siguruar mostra të 
mjaftueshme. Informacioni është i saktë dhe i përditësuar. Por mos harroni se një përputhje 
e ADN-së mund të bëhet vetëm nëse janë gjetur mbetjet e personit të zhdukur dhe një profil 
ADN-je është nxjerrë me sukses prej tyre.

Pyetje:  Po sikur të kem shumë të afërm të zhdukur?

Përgjigje:  Mostra juaj mund të ndihmojë në identifikimin e të gjithë atyre në varësi të marrëdhënies 
tuaj familjare me ta. Sidoqoftë, nëse shumë vëllezër e motra janë zhdukur, ADN-ja mund të 
mos tregojë se cili është vëllai apo motra, përveçse nëse personat e zhdukur kanë fëmijë, 
të cilët gjithashtu kanë dhënë mostra referimi familjar. Nëse jo, atëherë ekspertët do të 
analizojnë mbetjet për të kërkuar prova të profilit biologjik të personit (mosha, gjatësia, 
seksi) dhe t’i krahasojnë ato me rezultatet e përputhjes së ADN-së.

Pyetje:  Kam dhënë një mostër referimi gjaku vite më parë, por ende nuk kam marrë përgjigje. A 
duhet të jap përsëri një mostër referimi gjaku?

Përgjigje:  Nuk ka nevojë për një mostër gjaku shtesë nga cilido individ që tashmë ka dhënë një mostër. 
Sidoqoftë, mund të jetë e dobishme të hyni në Qendrën e Hetimit Online të KNPZH-së në 
www.icmp.int për të kontrolluar nëse janë dhënë shembuj të mjaftueshëm të referimit 
familjar.

Pyetje:  Si veprohet me familjet ku të gjithë anëtarët kanë vdekur ose janë zhdukur, ose nëse nuk ka 
mjaftueshëm të afërm për të dhënë mostra referimi të gjakut?

Përgjigje: Ky mund të jetë një problem i rëndësishëm për identifikimin dhe do të ketë raste si ky ku 
identifikimi i ADN-së nuk është i mundur. Në disa raste, profilet ekzistuese të ADN-së të 
personave të zhdukur tashmë të mbajtura nga KNPZH-ja mund të krahasohen me profilet e 
ADN-së të të afërmve të vdekur ose të krahasohen me prova rrethanore dhe prova të tjera, në 
mënyrë që tv bëhet një identifikim. KNPZH-ja është duke punuar për marrjen e teknologjive 
të reja të ADN-së, të tilla si Renditja Paralele në mënyrë masiveisht, që bëjnë të mundur 
identifikimet në bazë të mostrës së referimit të një të afërmi të vetëm. 

Pyetje:  Kam dhënë një mostër referimi gjaku vite më parë, përse nuk ka asnjë përputhje ADN-je?

Përgjigje: Shpjegimi më i mundshëm është se mbetjet e anëtarit të familjes suaj nuk janë gjetur. 
Një arsye tjetër mund të jetë se ju jeni dhuruesi i vetëm dhe nuk ka asnjë të afërm tjetër të 
ngushtë të personit të zhdukur që mund të ofrojë një mostër gjaku për të bërë një përputhje.

Pyetje:  Kur nuk funksionon analiza e ADN-së?

Përgjigje:  Kushte të ndryshme mjedisore mund të shkatërrojnë ADN-në që përmban trupi i njeriut. 
Ndonjëherë kjo shkatërron të gjithë ADN-në në kocka dhe nuk mund të merret një profil.
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Pyetje:  A mund të identifikohet një person pa përdorimin e ADN-së?

Përgjigje:  Vendet që ndodhen në territorin e ish-Jugosllavisë po përdorin testimin e bazuar në ADN 
si metodën kryesore për identifikimin e personave të zhdukur. Nëse AND-ja nuk mund të 
merret nga mbetjet njerëzore ose nuk ka referime familjare, është e mundur që disa raste 
mund të identifikohen bazuar në një kombinim të gjërave të tilla si prova rrethanore, veshje 
dhe efekte personale, si dhe karakteristika dalluese antropologjike ose mjekësore. Sidoqoftë, 
shumë nga këto forma provash priren për gabime dhe nuk janë objektive shkencërisht, 
prandaj ato duhet të përdoren me shumë kujdes dhe vetëm kur provat e kombinuara mund 
të shihen se janë jashtëzakonisht të sigurta.

Pyetje:  A mund të identifikohet një person kur KNPZH-ja nuk ka mostra të mjaftueshme të referimit 
të gjakut?

Përgjigje:  Ndonjëherë prova të dobishme të ADN-së mund të merren edhe kur nuk ka mostra të 
mjaftueshme referimi për të bërë një përputhje të plotë të ADN-së. Nëse një vëlla ose 
motër e vetme është e gatshme për referim, për shembull, mund të ndodhë që rezultatet 
e ADN-së të tregojnë një gjasë të fortë marrëdhënieje edhe nëse nuk arrihet siguria 99.95 
përqind e një përputhjeje ADN-je. KNPZH-ja ka një metodë për të komunikuar marrëdhënie 
të tilla të mundshme të ADN-së tek autoritetet që janë përgjegjëse për identifikimin. Nëse 
informacioni i ADN-së është në përputhje me provat e tjera në këtë rast, një kombinim i 
provave të ADN-së dhe provave jo-ADN mund të përdoren për të realizuar identifikimin.

 Edhe nëse nuk ka shembuj të mjaftueshëm referimi të ofruar nga të afërmit e gjallë, 
ndonjëherë personat e zhdukur mund të identifikohen bazuar në profilet e ADN-së të 
të afërmve të tyre, të cilët gjithashtu janë zhdukur dhe janë identifikuar nga ADN-ja. Për 
shembull, nëse një nënë dhe motër japin shembuj referimi, burri/vëllai i tyre mund të 
identifikohet. Profili i tij i ADN-së mund të përdoret më pas për të identifikuar djalin e tij të 
zhdukur.

Pyetje:  A i identifikon ADN-ja personat e zhdukur me siguri?

Përgjigje:  ADN-ja përmban karakteristika unike identifikuese edhe kur nuk ka prova të tjera. ADN-
ja është pranuar në të gjithë botën si një nga metodat më të besueshme shkencore për 
identifikimin e personave të zhdukur. Niveli minimal i sigurisë së përputhjes së ADN-së që 
KNPZH-ja do të pranojë është 99,95 përqind; megjithatë, në shumicën e rasteve, niveli i 
sigurisë është në thelb 100 për qind.

 Identifikimi i një personi gjithmonë duhet të mbështetet në metodat e vlefshme shkencërisht 
për identifikimin dhe jo në njohjen personale ose provat rrethanore. Kjo është gjithashtu 
e një rëndësie jetike për proceset gjyqësore ku identifikimet që bazohen në ADN mund të 
përdoren si prova në çështjet penale.

Pyetje:  Si janë kryer identifikimet para përdorimit të identifikimeve që udhëhiqen nga ADN-ja?

Përgjigje:  Para futjes së testimit në shkallë të gjerë të ADN-së në identifikimin e personave të zhdukur 
në vitin 2001 në territorin e ish-Jugosllavisë, rastet u identifikuan kryesisht nëpërmjet njohjes 
vizuale të mbetjeve njerëzore, efekteve personale dhe veshjeve (metodat tradicionale të 
identifikimit) dhe duke përdorur krahasimin ante-mortem dhe post-mortem. Metodat 
tradicionale të identifikimit nuk janë të sakta dhe mbajnë rrezik gabimi. Çdo identifikim 
i gabuar i mundshëm mund të paraqesë një pengesë për zgjidhjen e rasteve aktive të 
personave të zhdukur.
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Pyetje:  A mund të tregojë diçka për përkatësinë etnike informacioni i ADN-së?

Përgjigje:  Jo, informacioni i ADN-së i përdorur nga KNPZH-ja për identifikimin e personave të zhdukur 
nuk ofron asnjë informacion për karakteristikat e personit. I vetmi informacion që mund 
të japë profili i ADN-së është nëse personi është mashkull apo femër. Profili i ADN-së nuk 
mund të tregojë asgjë në lidhje me moshën, gjatësinë, ngjyrën e flokëve, ngjyrën e lëkurës, 
ngjyrën e syve dhe sigurisht nuk mund të tregojë fenë e personit, etninë ose ndonjë gjendje 
mjekësore.

Pyetje:  A do të shpërndajë informacionin tim gjenetik KNPZH-ja me ndonjë palë tjetër?

Përgjigje: Pjesëmarrja e anëtarëve të familjes në proceset për të gjetur vendndodhjen e të dashurve të 
tyre, duke përfshirë proceset e udhëhequra nga ADN-ja, është vullnetare dhe i nënshtrohet 
miratimit të duhur të informuar. Miratimi i informuar do të thotë që familjet të informohen 
paraprakisht për përdorimet që do të bëhen të të dhënave të tyre. Prandaj, në formularët 
e miratimit përcaktohet se informacioni gjenetik dhe informacionet e tjera personale do 
të përpunohen vetëm për qëllime identifikimi. Mostra e mbledhur nga KNPZH-ja do të 
përdoret vetëm për të ndihmuar në procesin e identifikimit dhe nuk do të përdoret për asnjë 
qëllim tjetër.

 Nëse i jepni miratim të posaçëm KNPZH-së, profili juaj mund të jepet për të ndihmuar në 
gjykimet penale të atyre që akuzohen për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid, 
etj. Nëse nuk jepni leje që ky informacion të jepet, atëherë informacioni juaj gjenetik (profili 
juaj i ADN-së) nuk do t’i jepet asnjë pale të jashtme.

Pyetje:  Si e mbron KNPZH informacionin gjenetik?

Përgjigje: KNPZH-ja konsideron se profilet gjenetike të personave të zhdukur dhe familjeve të tyre janë 
informacione personale sensitive. Këto të dhëna ruhen në baza të sigurta të dhënash dhe 
merren shumë masa paraprake për të siguruar mbrojtjen e duhur të të dhënave.

 Të dhënat e siguruara për KNPZH-në mbrohen nga imuniteti dhe privilegjet diplomatike 
ndërkombëtare të KNPZH-së, që do të thotë se atyre nuk mund t’u hiqet e drejta e autorit 
ose të keqpërdoren nga autoritetet qeveritare ose agjenci të tjera. Politika e KNPZH-së për 
përpunimin dhe mbrojtjen e të dhënave personale është e disponueshme në linkun: https://
www.icmp.int/?resources=icmp-policy-on-personal-data-procesing-and-protection 

https://www.icmp.int/?resources=icmp-policy-on-personal-data-procesing-and-protection
https://www.icmp.int/?resources=icmp-policy-on-personal-data-procesing-and-protection
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Raportimi i personave të zhdukur dhe 
informacioni lidhur me personat e 
zhdukur tek ICMP

SEKSIONI 4
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SEKSIONI 4 
Qendra e Hetimeve Online 
të KNPZH-së

Qendra e Kërkimit Online të ICMP-së 
(QKO) është e disponueshme në oic.
icmp.int (oic.icmp.int/bcs) dhe si një 
aplikacion. (Figura 1)

Pasi të keni hyrë në link, një faqe 
do të ngarkohet ku mund të lexoni 
në lidhje me QKO, të raportoni një 
person të ri të zhdukur, të kërkoni 
informacione për personat e zhdukur 
tashmë të raportuar, të ofroni 
informacione shtesë ose të raportoni 
një vendndodhje të re varri (figura 2).

Figura 1

Figura 2
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Si të kërkoni QKO për 
informacione mbi personat e 
zhdukur
Për të kërkuar informacione mbi 
një person të zhdukur tashmë të 
raportuar (figura 3), klikoni në Kërkim 
Informacioni për Personat e Zhdukur 
dhe shënoni emrin e personit të 
zhdukur. Vendosni të paktën tre 
shkronjat e para si të emrit, ashtu 
edhe të mbiemrit, megjithëse emrat 
e plotë do të japin rezultate më të 
mira. Shkronjat në  Kërkim mund të 
jenë të vogla ose të mëdha.
Klikoni në “Kërko” për të parë 
rezultatet.

Kërkimi mund të rezultojë në disa 
rekorde, veçanërisht nëse keni 
shënuar një emër jo të plotë ose 
nëse ka disa rekorde të personave të 
zhdukur me të njëjtin emër (figura 4).

Ju mund të klikoni mbi emrat për 
të parë pjesën publike të skedarëve 
të tyre. Për të përsosur kërkimin, 
shkruani emrin e plotë, mbiemrin 
ose emrin e babait të personit të 
zhdukur.

Pjesa publike e dosjes së një personi 
të zhdukur përmban emrin dhe 
detajet, të tilla si: nëse janë mbledhur 
mostra të mjaftueshme të ADN-së 
dhe, kur është e zbatueshme, detajet 
e çdo institucioni me të cilin ICMP-
ja ka shpërndarë informacionin për 
identifikim.

Figura 3

Figura 4

Figura 5



 59

SEKSIONI 4 UDHËZUESI I 
ICMP-SË  
ME PYETJE DHE 
PËRGJIGJE

Nëse rekordi përcakton se janë 
mbledhur mostra të mjaftueshme 
referimi, nuk nevojitet asnjë veprim 
i mëtejshëm. ICMP-ja po krahason 
profilet e ADN-së të mostrave të 
ofruara nga familjet me ato të nxjerra 
nga mbetjet e gjetura. (Figura 6)

Nëse rekordi përcakton se nuk janë 
mbledhur mjaftueshëm mostra 
referimi, ICMP-ja kërkon informacione 
për anëtarë të tjerë të familjes, të 
cilët mund të ndajnë një mostër të 
ADN-së. Nëse keni një informacion 
të tillë, mund ta ndani duke klikuar 
në butonin “Unë kam informacion 
në lidhje me këtë person të zhdukur”. 
(Figura 7)

Si të regjistroni një të afërm të 
gjallë të një personi të zhdukur
Formulari kërkon informacione në 
lidhje me të afërmin (figura 8).

Pasi të keni plotësuar formularin, 
klikoni butonin “Dërgoni formularin e 
të dhënave të të afërmit”. Do të shfaqet 
një konfirmim. (figura 9). ICMP-ja do 
të përpunojë informacionin e ri dhe 
do të organizojë marrjen e mostrave 
të ADN-së që do të mblidhen.

Figura 6

Figura 7

Figura 8

Figura 9
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Nëse nuk ka të dhëna në bazën e të 
dhënave për një person që ju e dini se 
është zhdukur, ju mund ta regjistroni 
personin duke klikuar në “Raportoni 
personin e zhdukur” (figura 10).

Si të raportoni një person të 
zhdukur nëpërmjet QKO

Të gjitha fushat në formular (figura 
11) duhet të plotësohen.

Figura 10

Figura 11
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Kur të keni mbaruar, klikoni në 
butonin “Dërgoni formularin e të 
dhënave të personit të zhdukur” 
(figura 12).

Do të shfaqet një konfirmim. Ju 
lutemi ruajeni numrin e referencës 
(figura 13).

“Site Locator” (Përcaktuesi i 
vendndodhjes)

Një link për “Site Locator” është i 
disponueshëm në anën e majtë të 
menusë kryesore të QKO (figura 14).

Për të raportuar një vend, zgjidhni 
një vendndodhje në listë me kursorin 
nga lart-poshtë. Zmadhoni  hartën 
që shfaqet dhe vendosni një shënues 
në vendin që dëshironi të raportoni 
duke klikuar ose cekur mbi hartë. 
Zmadhoni hartën në mënyrë që 
shënuesi të jetë saktësisht në vendin 
që dëshironi të raportoni (figura 15).

Figura 12

Figura 13

Figura 14
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Shtoni informacione në kutitë poshtë 
hartës (figura 15)

Shtimi i informacionit tuaj personal 
është opsional – mund të jeni 
anonim nëse dëshironi.

Dorëzoni raportin duke klikuar 
në butonin “Unë nuk jam robot” 
dhe më pas “Dërgoni Formularin e 
Vendndodhjes” (Site Location Form)

Do të shfaqet një dritare konfirmimi 
(figura 16).

Figura 15

Figura 16

KNPZH-ja u paraqet të gjitha 
informacionet e raportuara 
institucioneve përkatëse vendase, 
të cilat më pas kryejnë hetime 
të mëtejshme për të verifikuar 
informacionet e marra. Kur informacioni 
i dhënë nëpërmjet “Site Locator” 
vërtetohet me gjetjet operacionale, 
institucioni vendas i ngarkuar me 
gjetjen e personave të zhdukur nxit 
gërmimet.
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Institucionet vendore përgjegjëse për 
procesin e personave të zhdukur: 

Instituti për Personat e Zhdukur I Bosnjes dhe 
Hercegovinës
Rr. Marka Marulica 2/VI 
71000 Sarajevë
Bosnje dhe Hercegovinëovina
Tel: +387 33 246 550
Fax: +387 33 246 551
E-mail: info@ino.ba 

Drejtoria për të Burgosurit dhe Personat e 
Zhdukur – Ministria e Veteranëve Kroat
Sheshi Nevenke Topalusic 1 
10000 Zagreb 
Kroaci
Tel: +385 1 2308759 
Fax: +385 1 6195951 
Email: uznDr@branitelji.hr   

Komisioni I Kosovës për Persona të Zhdukur
Qeveria e Kosovës
Sheshi Nënë Tereza
10000 Prishtinë
KOSOVË
Tel: + 383 38 200 14 672
Email:njesia.kqpzh@rks-gov.net

Komisioni për Persona të Zhdukur I Malit të Zi
Ministria e Punës dhe Mirëqënjes Sociale
Sheshi Rimski 46 
81000 Podgoricë 
Mali i Zi
Tel: +382 20 482 457
Email: darka.dzabasan@mrs.gov.me 

Komisioni për Personat e Zhdukur I Qeverisë së 
Republikës së Serbisë
Palllati “Serbia”
Bulevardi Mihajla Pupina 2
11 070 Beograd 
SERBI
Tel: +381 11 2142 133
Fax: +381 11 2132 627
Email: komisijazanestalalica@gov.rs 

Shoqatat Familjare  
Bosnje dhe Hercegovinë: 

Shoqata “Lëvizja e Nënave të Enklavave të 
Srebrenicës dhe Zhepës”
Zyra në Sarajevë:
Rr. Nedima Filipovića 17, 71000 Sarajevë
Tel/Fax: +387 33 610 801
Tel: +387 33 522 266
Email: srebrenica.zepa@bih.net.ba 

Zyra në Potoçari: 
Potočari nn, 75430 Srebrenicë,
Tel: +387 56 44 01 42

Shoqata “Gratë e Srebrenicës” 
Kicelj 54, 75 000 Tuzla
Tel: +387 61 642 408, +387 61 957 067 
Email: zenesrebrenice@yahoo.com 

Shoqata  “Gratë e Podrinjes”
Mala aleja 40, 71 210 Ilidza 
Phone: +387 33 623 779, +987 61 341 188
Email: u.z.podrinja-bratunac@hotmail.com 

Shoqatat “Nënat e Srebrenicës” 
Memoriali Potoçari, 75 430 Srebrenicë 
Tel: +387 61 552 327 
Email: fazla.efendic@gmail.com 

Shoqata Familjare e të Burgosurve dhe 
Personave të Zhdukur Zvornik
Kalesija gornja nn, 75 260 Kalesija 
Phone: +387 61 732 718
Email:zv.udruzenje@gmail.com 

Shoqata Familjare e të Zhdukurve – Kalesija
Rr. Sarajevska 38, 75 260 Kalesija 
Tel +387 61 678 870

Shoqata e Familjeve të Boshnjakëve të Zhdukur 
– Brcko
Rr. Bosne Srebrene 16, 76 100 Brçko 
Tel: +387  49 212 489, +387 62 338 222,+387  61 151 
119
Email:udruzenjeubijenihbosnjakabdc@hotmail.
com 

Shoqata Familjare e të Zhdukurve Serb – Brcko 
Rr. Cvijete Zuzorić br.9, 76 100 Brçko 
Tel: +387 65 745 207  
Email:ljubica.zivanovic1959@yahoo.com 

Shoqata Familjare e të Zhdukurve Kroat – Brcko
Seonjaci nn, 76 100 Brçko 
Tel: +387 63 484 479
Email:udr.nestalihrvati@gmail.com 

ADRESA DHE NUMRA TELEFONI TË TJERË (Komisionet dhe Shoqatat)

mailto:info@ino.ba
mailto:uznDr@branitelji.hr
mailto:darka.dzabasan@mrs.gov.me
mailto:komisijazanestalalica@gov.rs
mailto:srebrenica.zepa@bih.net.ba
mailto:zenesrebrenice@yahoo.com
mailto:u.z.podrinja-bratunac@hotmail.com
mailto:fazla.efendic@gmail.com
mailto:zv.udruzenje@gmail.com
mailto:udruzenjeubijenihbosnjakabdc@hotmail.com
mailto:udruzenjeubijenihbosnjakabdc@hotmail.com
mailto:ljubica.zivanovic1959@yahoo.com
mailto:udr.nestalihrvati@gmail.com
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Shoqata Familjare e veteranëve të Zhdukur dhe 
të Vrarë Kroat – Zyra në Orasje
Tel: +387 63 569 431

Shoqata e Ushtarëve dhe Civilëve  të Vrarë dhe 
të Zhdukur dhe Majevica-Semberija
Rr. Atinska 2, 76 300 Bijeljina
Tel: +387 55 210 614 
Fax: +387 55 322 741
Email: semberijaimajevica@telrad.net 

Shoqata Familjare e të Zhdukurve – Ilijas
Rr. Hasima Spahica 4, 71 380 Ilijas 
Tel: +387 61 223 183 
Email: info@upnilijas.com 

Shoqata Familjare e Boshnjakve dhe Kroatëve të 
Zhdukur – Vrbanja-Kotor Varos
Rr. Skolska 13, 72 270 Travnik
Tel: +387 30 512 230, +387 61 403 890 
Email: opszino.kotorvaros@hotmail.com 

Shoqata Familjare e të Vrarëve dhe të Zhdukurve 
– Vitez
Branioca Starog Viteza bb, 72 250 Vitez 
Tel: +387 30 520 017
Email: opsbpinl.vitez@gmail.com 

Shoqata Familjare e Veteranëve të Vrarë dhe të 
Zhdukur – Vitez
Rr. Hrvatskih branitelja bb, 72 250 Vitez 
Tel: +387 63 158 599

Shoqata Familjare e Veteranëve të Vrarë dhe të 
Zhdukur Kroat – Zyra në Travnik
Tel: +387 63 451 008 

Shoqata “Grabovica ‘93”
Rr. Vukovarska 36, 88 000 Mostar
Tel: +387 63 348 324
Email: dreznjakjosip@gmail.com 

Associations of Families of Killed and Missing 
Veterans of Bugojno
Kulina Bana 1, 70 230 Bugojno 
Phone: +387 63 040 455 
Email: uopinbdr@gmail.com  

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur – 
Vogosca
Rr. Josanicka 80, 71 320 Vogosca 
Tel: +387 61 566 139
Email: ema.cekic@yahoo.com 

Shoqata  “E Vërteta Kalinovik ‘92”
14. septembar 41, 71 210 Ilidza
Tel: +387 61 548 710 
Email: samir.vranovic@gmail.com 

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur – 
Hadzici
Hadželi 64, 71 240 Hadzici 
Tel: +387 33 422 150
Email: ferida.nisic@hotmail.com 

Shoqata “Foca 92-95”
Rr. Filipa Visnjica 4, 73 300 Foca 
Tel: +387 61 212 682
Email: zrtveratafoca@gmail.com 

Shoqata Familjare e Bosnjakëve të Rrëmbyer 
dhe Zhdukur “Prozor 95” Prozor-Rama
Str. Kralja Tomislava bb, 88 440 Prozor 
Tel: +387 63 361 597 
Email: upzinbprozor@gmail.com 

Unioni I RS I Shoqatave Familjare të Serbëve të 
Rrëmbyer dhe Zhdukur në B dhe HR 
Rr. Atinska 2, 78 000 Banja Lluka 
Tel: +387 66 816 923
Email: m.smilja@teol.net 

Organizata Republikane e Familjeve të të 
Rrrëmbyerve dhe zhdukurve Ushtar dhe Civil 
(ROPIN HQ) 
Rr. Kralja Alfonsa XIII/11/I, 78000 Banja Lluka
Tel: +387 51 216 460  
Email: ropin@teol.net 

Organizata “Çereku”
Rr. Zanatska 13, 79 000 Prijedor
Tel: +387 52 96 11 18
Email: kvartprijedor@gmail.com 

Fondacioni për Ndërtimin e Memories Kulturore 
Rr. Zanatska 13, 79 000 Prijedor
Email: fondacijaiksprijedor@gmail.com
Ramulic.prijedor@gmail.com 

Prindërit e Fëmijëve të vrarë të Qytetit të 
Prijedorit
Tel: +387 65 681 066
Email: bacicfikret@hotmail.com 

Shoqata e Burimeve të Grave Prijedor,
Muharema Suljanovića 52, 79101Prijedor
+387 52 215 635

Koordinimi Rajonal I Familjeve të Personave të 
Zhdukur nga ish Jugosllavia
Rr. Josanicka 80, 71 320 Vogosca
Email: regionalna.koordinacija@gmail.com    

mailto:semberijaimajevica@telrad.net
mailto:info@upnilijas.com
mailto:opszino.kotorvaros@hotmail.com
mailto:opsbpinl.vitez@gmail.com
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mailto:uopinbdr@gmail.com
mailto:ema.cekic@yahoo.com
mailto:samir.vranovic@gmail.com
mailto:ferida.nisic@hotmail.com
mailto:zrtveratafoca@gmail.com
mailto:upzinbprozor@gmail.com
mailto:m.smilja@teol.net
mailto:ropin@teol.net
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Shoqatat Familjare Kroaci: 

Aleanca e Shoqatave të Familjeve të Veteranëve 
Kroatë të Paraburgosur dhe të Zhdukur
Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb
Telefoni: + 385 1 4664 382; +385 91 4568 722
Email: suoznhb@gmail.com

Unioni i Viktimave Civile Kroate të Luftës për 
Atdhe
Tkalčićeva 33 / prizemlje, 10 000 Zagreb
Telefoni: +385 1 4827 233
Email: zuhcsdr@gmail.com

Shoqata “Feniksi Kroat”
Kneza Mutimira 5, 10 000 Zagreb
Telefoni: +385 1 3777 616, +385 99 3777 616
Email: hrvatskifeniks@gmail.com

Shoqata e Fëmijëve të Veteranëve të Vrarë dhe të 
Zhdukur Kroat të Luftës së Atdheut 
Sheshi Hrvatskih branitelja 1, 32 000 Vukovar
Tel: +385 95 2011 991, + 385 91 242 7764
Fax: +385 32 335 677
Email: udrugadjece.pnhb@gmail.com

Shoqata “Nënat  e Vukovarit”
Rr. Kneza Mutimira 5,10 000 Zagreb
Tel: +385 1 4812912

Shoqata “Kundër harresës”
Rr. Gajeva 7, 10 000 Zagreb
Telefoni: +385 99 582 7562
Email: marica.seatovic@gmail.com

Family Associations Kosovo: 

Këshilli Koordinues i Shoqatave Familjare të 
Personave të Zhdukur të Kosovës
Rrustem Statovci 24, 10 000 Prishtinë 
Tel: +383 45 888 813
Email: shpresadhekujtimi2003@hotmail.com

SHF “Qendra Burimore për Persona të Zhdukur 
(MPRC)”
Lagjja Kalabria, Blloku 1, Kati i parë, Nr.14, 10 000 
Prishtinë
Tel: + 383 (0) 38 728 337 
Email: contact@missingpersonskosovo.org  

Shoqatat familjare e personave të zhdukur 
“Fondacioni Kujtimi”
Afrim Zhitija NN, 40 000 Mitrovicë
Tel: +383 44 235 410
Email: fondacioni_kujtimi@yahoo.com 
sheremetademi@yahoo.com

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Shpresimi”
Brigada 123 NN, 23 000 Suharekë
Tel +383 44 229 234
Email: hysniberisha48@gmail.com

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Thirrjet e Nënave”
Pallati i Kultures “Asim Vokshi”
50 000 Gjakovë
Tel: +383 44 189 148
E-mail: thirrjetenenave@yahoo.com

Shoqata familjare e personave të zhdukur “27 
Prill 1999-Meje”
Pallati i Kultures “Asim Vokshi”
50 000 Gjakova
Tel: +383 44 133 684
Email: meje1999@hotmail.com

Zyra për të Burgosurit dhe Personat e Zhdukur
Naim Barleti NN, 50 000 Gjakova Telefoni: +383 44 
123 187
Email: zpbzh1@hotmail.com

Shoqata familjare e personave të zhdukur 
“Shpresa dhe kujtimi”
Hajrullah Zymi NN
12000 Fushë Kosovë
Tel: +383 44 888 813
Email: shpresadhekujtimi2003@hotmail.com
  
Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur në 
Kosovë
Isa Kastrati 102,10 000 Prishtinë 
Tel: +383 44 181 260
Email: haki.kasumi@hotmail.com

mailto:contact@missingpersonskosovo.org


 66

UDHËZUESI I 
ICMP-SË  
ME PYETJE DHE 
PËRGJIGJE

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur “Zëri 
i Prindërve”
Zona Operative e Shales, pas Muzeut NN, 40 000 
Mitrovicë 
Tel: +383 49 454 029
E-mail: z.prinderve@yahoo.com

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Kreshniku” Krusha e Madhe
Fshati Krusha e Madhe
21080 Krusha e Madhe
Prizren
Tel: +383 44 356 833
Email: shkreshniku@hotmail.com

Shoqata e grave të Veja të Krushës së Madhe
Vellezerit Hoti 21 080 fshati Krusha e Madhe, 
Prizren
Telefoni: +383 44 203 945
Email: selami_hoti@hotmail.com

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur “26 
Mars 1999” Krusha e Vogel
Martiret e Krushes NN
21080 fshati Krusha e Vogel
Prizren
Tel: +383 44 243 426
Email: agronlimani@hotmail.com

Shoqata familjare e personave të zhdukur “Yjet 
e Zemrës”
Uran Tinova, NN 
70 000 Ferizaj
Tel: +383 44 155 229
Email: muhaxheri.salih@gmail.com

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Kujtesa”
Ymer Krasniqi, NN 
24000 Malishevë
Tel: +383 44 219 752
E-mail: ojq_kujtesa@hotmail.com

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Përkor”
Ilir Konushevci, Nr.1
11000 Podujevë
Tel: +383 44 215 342
Email: latifi_132@yahoo.com

Zyra për të Burgosurit dhe të Zhdukurit
Skender Rexhepi NN 32 000 Klinë
Tel: +383 44 232 577
Email: ymer.merlaku@hotmail.com    

Shoqata Familjare e Personave tëë Zhdukur 
“Ankthi”
Hodonovc  NN
62000 Kamenicë
Tel: +383 44 403 592
Email: xhemilemorina@hotmail.com 

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur “Loti 
dhe Shpresa”
Shtepia e Kultures, NN
71000 Kacanik
Tel: +383 44 224 717
Email: lotidheshpresa@hotmail.com 

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Pengu I Lirisë”
Sheshi Adem Jashari, NN
41000 Skenderaj
Tel: +383 44 602 275

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Lotët e Nënave”
Rruga e Gjinolleve, Hyrja 2, no. 6
60000 Gjilan 
Tel: +383 44 294 994
Email: shaippireva@hotmail.com 

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Martirët e Luftës”
Vucitn NN. 
42000 Vushtri
Tel: +383 45 360 342

Shoqata Familjare e Personave të Zhduku 
“Ngritja e Zërit”
Sheshi Adem Jashari, NN
41000 Skenderaj
Tel: +383 44 195 113
Email: Jahir_bejta@hotmail.com 

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur Drenas
Fehmi Lladrovci, NN
13000 Drenas
Tel: +383 44 284 936
Email: livck.drenas@hotmail.com  

Shoqata Familjare e Personave të Zhdukur 
“Familja dhe Shpresa”
Skender Rexhepi. NN
32000 Klinë
Tel: +383 44 616 992

Shoqata Familjare e Personave të  Rrëmbyer dhe 
Zhdukur në Kosovë
Desanka Maksimovic, NN
10500 Gracanicë
Tel: +386 49 519 003
Fax: + 381 38 64 357

Shoqata Familjare e Personave të  Rrëmbyer dhe 
Zhdukur në Kosovë – Zyra në Mitrovicë
Mitrovica e Veriut
40000 Mitrovicë
Tel/Fax: + 381 28 497033;
Email: miloradudruzenje@gmail.com 

Shoqata Familjare e Personave të  Rrëmbyer dhe 
Zhdukur në Kosovë – Zyra në Hoçë të Madhe
Fshati Hoçë e Madhe
21000 Rahovec
Tel/Fax: + 383 29 276784; Mob: + 383 64 88011872

mailto:ymer.merlaku@hotmail.com
mailto:xhemilemorina@hotmail.com
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Shoqatat Familjare Serbi: 

Shoqata e familjeve të personave të zhdukur 
“Loti”
Rr. Lomina 4, 11 000 Beograd
Tel: +381 11 3621 542
Email: suza.beograd@gmail.com

Shoqata Familjare e Prindërve dhe Familjeve 
të Personave të burgosur, të rrëmbyer dhe të 
zhdukur nga ish Jugosllavia
Rr. Ledinačka 10 A,
 21 000 Novi Sad
Tel: +381 24 4556 046
Email: milosbozin@yahoo.com

Shoqata familjare e personave të rrëmbyer dhe 
të zhdukur nga Kosova - Zyra Beograd 
Rr. Sremska  6/4, 
11 000 Beograd
Tel: +381 11 3285 025; +381 64 3390 159
Email: udruzenjekidnest@yahoo.com

Shoqata familjare e personave të rrëmbyer dhe 
të zhdukur nga Kosova - Zyra e Kraljevës
Rr. Hajduk Veljka.2 / 3
36000 Kraljevo
Tel: + 381 36 315 123
Email: brankica.antic64@hotmail.com

Shoqata familjare e personave të rrëmbyer dhe 
të zhdukur nga Kosova - Zyra e Nishit
Rr. Pobednicka 66, Kalca, Kati I, lamella D, lokale 
121
18000 Nish
Tel: + 381 18 515 140
E-mail: info@nestali.org.rs

Shoqata Familjare e Viktimave në Kosovë - Zyra 
Beograd
Rr. Sremska 6/4,
11000 Beograd
Tel/Fax: + 381 11 276 8142
E-mail: udruzenjastradalih1998@gmail.com

Shoqata e Familjeve të Rrëmbyerve dhe Vrarëve 
në Kosovë - Zyra Beograd
Rr Miluna Milankovica, 25 B
1000 Beograd
Tel/Fax: + 381 11 3114 380; mob: + 381 64 0596194
E-mail: udruzenjeubijenih@gmail.com

Shoqatat e Familjeve në Mali të Zi:

Shoqata “Bozhurët e Kuq”
Rr. Mirosica 2, 
85 000 Sutomore
Tel: +38268168515
Email: zrtverata@live.com 

Informacione të mëtejshme

Informacionet në këtë Udhëzues janë përgatitur 
për të qenë të vlefshme për të gjitha familjet e 
personave të zhdukur nga konfliktet në territorin e 
ish-Jugosllavisë. Ai nuk përfshin gjithçka – gjetja e 
personave të zhdukur është një çështje komplekse 
dhe shumë institucione janë të përfshira në proces 
në mënyra të ndryshme. Nëse dëshironi më shumë 
informacione, ju lutemi kontaktoni:

The International Commission on Missing Persons 
(ICMP)  
Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur 
(KNPZH)

Alipašina 45a
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina 
Tel: (+387) 33 280 800
Fax: (+387) 33 280 900
http://www.icmp.int  

http://www.ic-mp.org/
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International Commission on Missing Persons (ICMP) 
Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (KNPZH)
Headquarters (Selia Qendrore)
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2514 AA The Hague
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