
Raporti i Sekretarit të Përgjithshëm për Misionin e  

Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara 

në Kosovë 

 
I. Hyrje 

1. Ky raport dorëzohet në pajtim me Rezolutën 1244 (1999) të Këshillit 
të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, përmes së cilës Këshilli themeloi 
Misionin e Përkohshëm të Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe 
i kërkoi Sekretarit të Përgjithshëm që të raportoj në intervale të rregullta për 
zbatimin e mandatit të tij. Raporti mbulon aktivitetet e UNMIK-ut dhe 
zhvillimet lidhur me to nga data 16 mars 2022 deri më 15 shtator 2022. 

 
2. Prioritetet e Misionit mbesin avancimi i sigurisë, stabilitetit dhe i 
respektimit të të drejtave të njeriut në Kosovë dhe në regjion. Me qëllim të 
plotësimit të këtyre objektivave, UNMIK-u vazhdon angazhimin e tij 
konstruktiv me Prishtinën dhe Beogradin, me të gjitha komunitetet në Kosovë 
dhe me palët regjionale e ato ndërkombëtare. Organizata për Siguri dhe 
Bashkëpunim në Kosovë (OSBE) dhe Forca e Kosovës (KFOR) vazhdojnë 
me zbatimin e roleve të tyre brenda kornizës së Rezolutës 1244 (1999). Misioni 
i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit vazhdon praninë e tij në Kosovë në përputhje 
me deklaratën e kryetarit të Këshillit të Sigurimit, të datës 26 nëntor 2008 
(S/PRST/2008/44) dhe me raportin e Sekretarit të Përgjithshëm, të datës 24 
nëntor 2008 (S/2008/692). Agjencitë, fondet dhe programet e Kombeve të 
Bashkuara kanë bashkëpunim të ngushtë me Misionin.  

https://undocs.org/en/S/RES/1244(1999)
https://undocs.org/en/S/PRST/2008/44
https://undocs.org/en/S/2008/692


II. Zhvillimet kryesore politike dhe të sigurisë 
 

3. Retorika më e zëshme mes Beogradit dhe Prishtinës dhe 
përshkallëzimi i tensioneve në terren kanë ndikuar negativisht në përparimin 
e normalizimit të marrëdhënieve gjatë periudhës raportuese. Mospajtimet 
mes palëve u përqendruan në votimet për zgjedhjet e Serbisë në Kosovë, në 
çështjet e lirisë së lëvizjes dhe në zbatimin e marrëveshjeve të mëhershme 
për energji dhe për asociacionin/bashkësinë e komunave me shumicë serbe. 
Përkrahja e vazhdueshme e zyrtarëve të Bashkimit Evropian dhe palëve të 
tjera ndërkombëtare me interes kanë ndihmuar në  shtensionimin dhe ruajtjen 
e angazhimit në dialogun e ndërmjetësuar  nga BE-ja. 

 
4. Beogradi dhe Prishtina kanë përparuar rreth disa çështjeve konkrete 
në dialogun e ndërmjetësuar nga BE-ja. Më 21 qershor, palët miratuan një 
udhërrëfyes për zbatim të marrëveshjeve për energjinë të viteve 2013 dhe 
2015. Në këtë udhërrëfyes saktësohen hapat dhe afatet që duhet të realizohen 
nga secila palë brenda një periudhe 100 ditëshe. Këtu parashihet integrimi i 
katër komunave të veriut me shumicë serbe në sistemin energjetik të 
Kosovës. Beogradi dhe Prishtina u pajtuan që si hap të parë Zyra e 
Rregullatorit të Energjisë e Kosovës t’ia lëshoj licencën për furnizim 
Elektroseverit, degë kjo e kompanisë shtetërore energjetike të Serbisë. Më 
pastaj do të nënshkruheshin marrëveshjet teknike mes Elektroseverit dhe 
Operatorit të Kosovës për Transmision, Sistem dhe Treg (KOSTT),  
dhe Shërbimit të Kosovës për Shpërndarjen e Energjisë (KEDS). Brenda këtyre 
marrëveshjeve Elektrosever do të bënte shpërndarjen në katër komunat veriore me 
shumicë serbe, ndërsa KOSST-it dhe KEDS-it do t’i mundësohej qasja në infrastrukturën e 
transmisionit dhe shpërndarjes në Kosovën e veriut.    

 
 

5. Momentumi fillestar për zbatimin e udhërrëfyesit të energjisë që nga 
ajo kohë ka ngecur. Më 24 qershor, Zyra e Rregullatorit të Energjisë e 
Kosovës ia dha licencën për furnizim Elektroseverit. Megjithatë, zbatimi i 
hapave të mëtejmë, duke përfshirë përmbylljen e marrëveshjeve teknike, 
ende nuk është bërë.    

 
6. Ecja përpara në zbatimin e udhërrëfyesit gjithashtu është ndikuar edhe 
nga tensionet e ngritura për çështjet e tjera. Këtu përfshihen vendimet e 
Qeverisë së Kosovës të datës 29 qershor për lëshimin reciprok të deklaratave 
të përkohshme hyrje-dalëse për poseduesit e dokumenteve të identitetit të 
Serbisë dhe zëvendësimi i obligueshëm i targave të automjeteve të lëshuara 
nga Serbia me shkurtesa të lokaliteteve të Kosovës me targa të lëshuara nga 
Kosova mes datës 1 gusht dhe 30 shtator 2022. Sipas Ministrisë së Punëve të 
Brendshme të Kosovës, automjetet që nuk janë të regjistruara në sistemin e 
Kosovës deri në afatin e fundit, do të konsiderohen të paligjshme dhe nuk do 
të lejohen të qarkullojnë brenda Kosovës.      

 
7. Përfaqësuesit e serbëve të Kosovës dhe Beogradi i shpallen këto 
vendime si veprime të njëanshme në kundërshtim me marrëveshjet e 
ndërmjetësuara nga BE-ja. Më 31 korrik, një ditë para fillimit të zbatimit të 
vendimeve, në komunat e veriut janë lëshuar sirenat për paralajmërim të 
sulmit nga ajri dhe janë ngritur postblloqet në rrugët që qojnë drejt kufirit 
administrativ në Jarinjë (porta 1) dhe Bërnjak (porta 31). Më pas, policia e 



Kosovës i mbylli këto vendkalime. Policia e Kosovës raportoi disa të shtëna 
të drejtuara kah njësitë e saj dhe një eksplodim, por pa lëndime. Policia po 
ashtu raportoi disa incidente të protestuesve që kishin keqtrajtuar dhe lënduar 
banorët shqiptarë, si dhe dëmtimin e automjeteve të tyre. Një zhvillim 
shqetësues është se një numër domethënës i individëve të armatosur mirë janë 
vërejtur në mesin e protestuesve serbë. Thashethemet  dhe dezinformatat kanë 
përshkallëzuar më tej retorikën dhe shqetësimin e qytetarëve. Përfaqësuesja 
Speciale e Sekretarit të Përgjithshëm për Kosovë, Caroline Ziadeh, ka apeluar 
për qetësi, rikthimin e lirisë së lëvizjes dhe angazhimin me vullnet të mirë në 
kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga BE-ja. KFOR-i ka bërë thirrje të 
ngjashme dhe ka shprehur gatishmërinë e tij për të ndërhyrë për të siguruar 
mjedis të qetë dhe të sigurt. Komandanti i KFOR-it u takua me përfaqësuesit 
e serbëve të Kosovës dhe ka mbajtur kontakt të vazhdueshëm me zyrtarët në 
Beograd dhe Prishtinë.      

 
8. Prishtina akuzoi Beogradin si përgjegjës për postblloqet dhe për 
mobilizimin e protestave në veri. Udhëheqësit serbë të Kosovës 
paralajmëruan qeverinë në Prishtinë se serbët e Kosovës në mënyrë të 
njëanshme do të themelojnë asociacionin/bashkësinë e komunave me 
shumicë serbe nëse nuk e kthen prapa vendimin e saj. 

 
9. Pas angazhimit diplomatik të palëve ndërkombëtare në mbrëmjen e 
31 korrikut, Prishtina u pajtua për të shtyrë zbatimin e masave të saj deri më 
1 shtator dhe protestuesit më pas larguan postblloqet (më 27 gusht palët u 
pajtuan për mekanizimin e hyrje-daljes, siç përshkruhet në paragrafin 29). 
Megjithatë, incidentet sporadike të sigurisë vazhduan. Më 6 gusht, pati të 
shtëna drejt barkës patrolluese të policisë së Kosovës në liqenin e Gazivodës 
në komunën e Zubin Potokut (nuk është raportuar për lëndime). Policia e 
Kosovës, KFOR-i dhe Misioni i Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit 
rriten praninë e tyre dhe patrullat në veri, duke përshirë edhe përgjatë rrugëve 
që shpijnë kah porta 1 dhe 31. Muralet urrejtëse në disa vende në veri të 
Kosovës ngritën shqetësimet e qytetarëve.     

 
10. Më 18 gusht, përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për Punë të 
Jashtme dhe Politikë të Sigurisë dhe zëvendëspresidenti i Komisionit 
Evropian, Josep Borrell, priti në Bruksel presidentin e Serbisë, Alleksandar 
Vuçiq dhe kryeministrin, Albin Kurti. Përderisa nuk pati marrëveshje 
specifike për lirinë e lëvizjes, ata u zotuan për takime të rregullta dhe 
diskutuan elemente lidhur me normalizimin e marrëdhënieve.   

 
11. Më 3 prill u mbajtën zgjedhjet presidenciale, parlamentare dhe ato të 
pjesshme komunale në Serbi. Organizimet për zgjedhje në Kosovë edhe kësaj 
radhe shkaktuan kundërthënie dhe tensione. Në përputhje me qëndrimin e saj 
për referendumin kushtetues të Serbisë të 16 janarit 2022, Prishtina 
kundërshtoi organizimin e votimit në Kosovë pa një kërkesë të drejtpërdrejtë 
zyrtare nga qeveria e Serbisë. Prishtina propozoi që votimi të organizohet 
përmes postës ose në hapësirat e zyrës ndërlidhëse të Beogradit në Prishtinë, 
gjë që është konsideruar si e papranueshme nga Beogradi. Përkundër 
përpjekjeve të shteteve të kuintit (Franca, Gjermania, Italia, Mbretëria e 
Bashkuar e Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore dhe Shtetet e Bashkuara 
të Amerikës) dhe Bashkimit Evropian për të lejuar votimin në bazë të 
praktikave më të mira, ku OSBE-ja do të grumbullonte fletëvotimet, 



marrëveshja nuk është arritur. Në reagim të kësaj, më 25 mars Lista Serbe 
organizoi protestë paqësore në Graçanicë dhe në Mitrovicë të Veriut. Në ditën 
e zgjedhjeve qeveria e Serbisë organizoi transportimin e votuesve me të drejtë vote 
nga Kosova për në qendrat e votimit në Serbi qendrore pa ndonjë incident të madh. 
Diku rreth 19500 votues nga gjithsej 93000 votues me të drejtë vote nga Kosova 
hodhën votën e tyre në zgjedhjet e Serbisë.   

 
12. Presidenti aktual, Alleksandar Vuçiq, siguroi mandatin e dytë, duke 
fituar 58 për qind të votave. Koalicioni udhëheqës, i udhëhequr nga Partia 
Progresiste e presidentit, fitoi rreth 43 për qind të votave, ndërsa blloku 
kryesor opozitar – koalicioni Të Bashkuar për Fitoren e Serbisë, fitoi 13.5 për 
qind, i pasuar nga partneri i koalicionit i Partisë Progresiste Serbe, Partia 
Socialiste e Serbisë.             

 
13. Në kuadër të përpjekjeve të reja për anëtarësim në organizata 
ndërkombëtare, më 12 maj Kosova parashtroi kërkesën për anëtarësim në 
Këshillin e Evropës, gjë që çoi në protestë të Beogradit. Pas takimit të 
Këshillit Kombëtar për Siguri të Serbisë, të thirrur nga presidenti Vuçiq, ditën 
pasuese ku ai paralajmëroi për pasoja të rënda, ministri i Punëve të Jashtme i 
Serbisë,  Nikolla Sellakoviq, deklaroi se si reagim ndaj aplikimit të Kosovës, 
ai i ka dorëzuar presidentit të Serbisë katër nota të tërheqjes së njohjes prej 
katër shteteve të paidentifikuara. Qeveria e Kosovës gjithashtu ka shprehur 
qëllimin e saj që deri në fund të vitit të parashtroj kërkesën për anëtarësim në 
Bashkimin Evropian, dhe për t’iu bashkuar Programit për Paqe të Organizatës 
së Traktatit të Atlantikut Verior. 

 
14. Udhëheqësit e Shqipërisë, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë u takuan 
brenda kornizës së nismës Ballkani i Hapur më 7 dhe 8 qershor në Ohër të 
Maqedonisë së Veriut dhe më 1 shtator në Beograd. Kryeministri i Malit të 
Zi, Dritan Abazoviq, dhe kryesuesi i Këshillit të Ministrave të Bosnje dhe 
Hercegovinës, Zoran Tegeltija, morën pjesë si vëzhgues. Udhëheqësit, në 
mes të tjerash, nënshkruan marrëveshjet për bashkëpunim në fushën e arsimit, 
kulturës, turizmit, energjisë dhe në atë të industrisë ushqimore. Qeveria e 
Kosovës vazhdoi me kundërshtimet e saj të kamotshme ndaj nismës, e cila, 
sipas pikëpamjes së saj, do të dëmtonte objektivat dhe vlerat e integrimeve 
evropiane përmes Procesit të Berlinit, posaçërisht krijimin e Tregut të 
përbashkët regjional. Kancelari gjerman, Olaf Scholz, përsëriti përkrahjen për 
Procesin e Berlinit gjatë vizitës së tij në Kosovë më 10 qershor. Ai premtoi 
përkushtimin e Gjermanisë për rivitalizimin e Procesit të Berlinit me qëllim 
të avancimit të integrimeve evropiane përmes lëvizjes së lirë të personave, 
mallrave, shërbimeve dhe kapitalit në regjion përgjatë vijave të nismës së 
Tregut të përbashkët regjional për Ballkanin Perëndimor.       

 
15. Më 20 qershor, qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Kosovës mbajtën në 
Prishtinë takimin e tyre të tetë të përbashkët, me ç’rast nënshkruan disa 
marrëveshje të bashkëpunimit, duke përfshirë atë për lirinë e lëvizjes, 
sigurinë dhe diversifikimin e furnizimit me energji, lidhjet hekurudhore, 
turizmin dhe bujqësinë. 

 
16. Më 23 dhe 24 qershor, Këshilli i Evropës u takua në Bruksel në kuadër 
të presidencës franceze të Këshillit të Bashkimit Evropian, ku u rikonfirmua 
nevoja për përparim të dukshëm në dialogun mes Beogradit dhe Prishtinës. 



Mungesa e çfarëdo reference lidhur me liberalizimin e vizave për Kosovën 
në konkludimet e takimit është përcjellë me shqetësim nga ana e Prishtinës. 
Më 3 gusht, Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën, ku ftohet Bashkimi 
Evropian që Kosovës t’ia jap liberalizimin e vizave.      

 
17. Institucionet e Kosovës miratuan disa reforma të rëndësishme lidhur 
me zgjedhjet dhe partitë politike. Më 1 korrik, Kuvendi i Kosovës krijoi një 
komision ad-hoc për reformën zgjedhore. Komisioni do të përpiqet të  trajtojë 
rekomandimet e Misionit vëzhgues të Bashkimit Evropian për zgjedhjet 
lidhur me fuqizimin e transparencës, llogaridhënies dhe pjesëmarrjes së grave 
në politikë. Në muajin gusht, Kuvendi miratoi projektligj për financimin e 
subjekteve politike dhe ratifikoi marrëveshjet për partneritetin e kornizës 
financiare në kuadër të instrumentit të Komisionit Evropian për Asistencë të 
Paraaderimit III. Në kuadër të kësaj marrëveshjeje ofrohen afro 64 milionë 
euro në vit, duke filluar nga viti 2021 deri më 2027 si përkrahje për sundimin 
e ligjit, si dhe për reformat në ekonomi, qeverisje dhe energji.    

 
18. Më 14 qershor, Kuvendi i Kosovës miratoi në lexim të parë 
amandamentet e propozuara nga qeveria në Ligjin për pagën minimale. Kësaj 
date i paraprinë protestat e anëtarëve të Organizatës së Veteranëve të Luftës 
të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës jashtë Kuvendit ku kërkuan, por pa sukses, 
përfshirjen e tyre si përfitues në legjislacion. Në fund të gushtit, federata e 
sindikatave të pavarura e Kosovës shpalli grevë të përgjithshme të të 
punësuarve në institucionet publike, ku kërkohej rritja e pagave deri në 
miratimin e ligjit për paga në sektorin publik.   

 
19. Më 21 korrik, Kuvendi i Kosovës miratoi Ligjin për regjistrimin e 
popullsisë dhe të amvisërive në Kosovë. Data e regjistrimit të popullsisë ende 
nuk është shpallur, ku regjistrimi i fundit është bërë në vitin 2011. Fondi i 
Popullsisë i Kombeve të Bashkuara (UNFPA) është duke i dhënë ndihmesë 
teknike Agjencisë së Statistikës të Kosovës për përgatitjen e regjistrimit të 
popullsisë.    
 

20. Nga data 16 mars deri më 31 gusht, janë regjistruar nëntë incidente 
ndaj vendeve fetare dhe varrezave ortodokse serbe në vendet me komunitet 
joshumicë. Si shembuj mund të merren incidentet e vjedhjes së rëndë në 
kishën ortodokse serbe në fshatin Zhivinjan të komunës së Prizrenit. Në 
qytetin e Prizrenit, keqbërësit dëmtuan portën dhe derën e kishës ortodokse 
serbe. Në një incident me shkrimin e grafiteve, shkronja “Z” është shkruar në 
një kishë ortodokse serbe në qytetin e Shtimës, ndërsa flamuri serb është 
hequr dhe më vonë djegur në qytetin e Vitisë.   

 
21. Disa gurë të varrezave janë dëmtuar në varrezat ortodokse serbe në 
Pejë, ndërsa në dy raste raportohet se janë dëmtuar kryqet e drurit në varrezat 
e qytetit të Rahovecit. Vjedhjet kanë ndodhur në disa lokacione fetare të 
konfesioneve të ndryshme në vende të ndryshme të Kosovës, në vendet ku 
komuniteti i prekur jeton në shumicë, duke përfshirë kishat ortodokse serbe, 
xhamitë dhe varrezat myslimane. 

 
22. Gjatë periudhës raportuese disa incidente të tjera të profilit të lartë 
shkaktuan tensione mes komuniteteve. Më 29 qershor, një mashkull qytetar i 
Serbisë është arrestuar në Gazimestan për nxitje të urrejtjes gjatë festës së 



Shën Vidit. Më 6 shtator, Gjykata themelore në Prishtinë e dënoi atë me tetë 
muaj burg. Në fshatin Hoçë e Madhe të komunës së Rahovecit, gjatë muajve 
qershor dhe gusht janë raportuar plaçkitje të shitoreve me pronar serbë. Në 
gusht, janë shkruar grafitë ofendues në një shtëpi me pronar serb në fshatin 
Bërnicë e Poshtme të komunës së Prishtinës. Në shtator, dy serbë, babë e bir, 
janë goditur me thikë në fshatin Babimoc të komunës së Obiliqit. Më pas 
policia e Kosovës kishte arrestuar dy shqiptarë si të dyshuar lidhur me këtë 
sulm. Incidentet e dhunës seksuale të drejtuar kah komunitetet rome, 
ashkalike dhe egjiptase gjithashtu paraqesin shqetësim të veçantë. Në qershor 
janë raportuar një numër kërcënimesh për vendosje të bombave në shkolla të 
administruara nga qeveria e Serbisë dhe në Aeroportin e Prishtinës, për të 
cilat Policia e Kosovës konfirmoi se ishin të rreme.    

 



23.     Më 6 gusht në kufirin administrativ në veri të Kosovës, Policia e Kosovës 
ndaloi një gazetare nga Federata Ruse, e cila raportohet se ka kërkuar të vizitojë 
kishat ortodokse serbe në Kosovë. Ajo u lirua pas disa orësh. Ministria e Punëve 
të Brendshme e Kosovës e shpalli atë “persona non grata” për shkak të 
angazhimit në spiunazh, duke ia ndaluar hyrjen në Kosovë për pesë vite. 
Ambasada e Federatës Ruse në Beograd e quajti ndalimin nga policia dhe 
ndalimin për hyrje në Kosovë si “provokim” dhe “mospërfillje” e parimeve 
demokratike bazë, duke përfshirë lirinë e lëvizjes”. 

 
24.   Më 21 korrik, Kuvendi i Shqipërisë miratoi rezolutën për “Pretendimet 
e pabaza lidhur me trafikimin e paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë 
dhe Shqipëri”, duke iu referuar krimeve të pretenduara të kryera nga Ushtria 
Çlirimtare e Kosovës gjatë luftës në Kosovë. Rezoluta i referohet mungesës 
së perceptuar të provave të dala nga hetimet dhe aktakuza nga Prokurori i 
Specializuar i Kosovës në mbështetje të pretendimeve lidhur me trafikimin e 
organeve njerëzore. Përmes kësaj Rezolute ftohet Asambleja Parlamentare e 
Këshillit të Evropës që të hartojë një raport që do të qonte në rishikimin e 
Rezolutës së saj 1782 (2011), e cila ka shërbyer si bazë për hetime. 

 
III. Normalizimi i marrëdhënieve mes Beogradit dhe Prishtinës 

 
25. Gjatë periudhës raportuese, grupi punues në kuadër të dialogut mes 
Beogradit dhe Prishtinës të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, që ka për 
detyrë identifikimin e zgjidhjes së përhershme për çështjen e targave të 
automjeteve, mbajti dy takime në Bruksel më datat 6 dhe 21 prill, por pa 
ndonjë marrëveshje.   

 
26. Më 4 maj, Përfaqësuesi Special i Bashkimit Evropian për dialogun 
mes Beogradit dhe Prishtinës dhe çështjet e tjera regjionale të Ballkanit 
Perëndimor, Miroslav Lajčák, u takua me kryeministrin Kurti dhe me 
presidentin Vuçiq në Berlin me ftesë të qeverisë së Gjermanisë. Presidenti 
Vuçiq dhe kryeministri Kurti gjithashtu mbajtën takime të ndara dypalëshe 
me kancelarin gjerman, Scholz, i cili theksoi rëndësinë e përparimit në dialog 
për një paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm dhe integrimin evropian të të dyja 
palëve.    

 
27. Më pas, më 13 maj në Bruksel z. Lajčák u takua ndaras me 
kryenegociatorët e të dyja palëve. Diskutimet nuk rezultuan me dalje nga qorrsokaku 
lidhur me targat e automjeteve, por një shkallë e caktuar përparimi është arritur për 
çështje të tjera, siç është energjia. (më 21 qershor, palët miratuan një 
udhërrëfyes për zbatim të marrëveshjeve për energji të viteve 2013 dhe 2015, 
ashtu siç përshkruhet në paragrafin 4). 

 
28. z. Lajčák vizitoi Prishtinën dhe Beogradin nga datat 27 qershor deri 
më 2 korrik dhe përsëri nga datat 24 deri më 26 gusht, ku në vizitën e fundit 
ishte së bashku me të dërguarin e posaçëm të ShBA-së për Ballkanin 
Perëndimor dhe zëvendësndihmësin e Sekretarit të Shtetit, Gabriel Escobar. 
Sipas z. Lajčák, diskutimet u fokusuan në zbatimin e udhërrëfyesit për energji, çështjen 
e personave të zhdukur, bashkëpunimin regjional, takimin e mundshëm të nivelit të 
lartë mes Beogradit dhe Prishtinës dhe zgjidhjen e çështjeve të lirisë së lëvizjes.     

 
29. Më 27 gusht, z. Borrell deklaroi se Beogradi ishte pajtuar për heqjen e 



dokumenteve të hyrje-daljes për poseduesit e dokumenteve të identifikimit të Kosovës 
dhe që Prishtina nuk do t’i fus ato për poseduesit e dokumenteve të identifikimit të 
Serbisë, përderisa diskutimet për targat e automjeteve do të vazhdonin. Në kuadër të 
përpjekjeve të mëtejme për çuarjen përpara të dialogut, këshilltarët për politika të 
jashtme dhe të sigurisë të presidentit të Francës dhe të kancelarit të Gjermanisë, së 
bashku me z. Lajčák, vizituan Prishtinën dhe Beogradin më 9 shtator dhe u 
takuan me kryeministrin Kurti dhe presidentin Vuçiq. 

 
IV. Kosova veriore  

 
 30.       Situatën në Kosovën veriore e kanë shënuar tensionet dhe incidentet 

e sigurisë. Më 22 mars, përfaqësuesit e serbëve të Kosovës, duke përfshirë 
edhe punonjësit e drejtësisë dhe të policisë nga veriu i Kosovës, kanë marrë 
pjesë në mbledhjen e thirrur nga presidenti Vuçiq në Beograd, si përgjigje 
ndaj kundërshtimeve të Prishtinës që më 3 prill të mbahen në Kosovë votimet 
për zgjedhjet serbe. Këshilli Gjyqësor i Kosovës më vonë ka pezulluar 
kryetaren e Gjykatës themelore në Mitrovicë për pjesëmarrje në atë takim. 
Në shenjë proteste përfaqësuesit e Listës Serbe, gjyqtarët serbë dhe disa 
punonjës komunalë nuk janë paraqitur në punë, dhe punës ia kanë filluar më 
10 maj, pas përfundimit të suspendimit të kryetare së Gjykatës themelore. 

  

 



 
31. Në prill janë raportuar disa sulme ndaj policisë së Kosovës në 
komunën e Zubin Potokut dhe të Leposaviqit, të cilat rezultuan me dëmtim 
të automjeteve të policisë. Pasoja në njerëz nuk ka pasur. Palët 
ndërkombëtare, duke përfshirë Përfaqësuesen Speciale të Sekretarit të 
Përgjithshëm, kanë dënuar sulmet.   

 
32. Më 23 qershor, disa ditë pas shpalljes së udhërrëfyesit zbatues për 
energji, në Mitrovicën e Veriut një mjet shpërthyes dëmtoi një kabllo të 
voltazhit të lart dhe automjetet e kompanisë në objektin e kompanisë për 
shpërndarjen e energjisë të Serbisë, Elektrodistribucija Srbije, në Mitrovicë 
të Veriut.  

 
33. Më 24 gusht, para vizitës së përbashkët të z. Lajčák dhe z. Escobar në 
veri të Kosovës, kuvendet komunale dhe kryetarët e katër komunave të veriut 
me shumicë serbe mbajtën një mbledhje të përbashkët në Zveçan. Aty 
miratuan një deklaratë, ku protestohej kundër masave “të njëanshme” të 
Prishtinës. Në deklaratë shpallej tërheqja e mundshme e përfaqësuesve të 
serbëve të Kosovës nga të gjitha institucionet e Kosovës, duke përfshirë 
policinë dhe gjyqësorin, në mungesë të një zgjidhjeje të pranueshme për lirinë 
e lëvizjes. Po ashtu, në këtë deklaratë kërkohej themelimi i 
asociacionit/bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Gjatë takimit të tyre 
më vonë gjatë ditës me Përfaqësuesen Speciale, përfaqësuesit e serbëve të 
Kosovës gjithashtu theksuan mungesën e perceptuar të angazhimit të 
Prishtinës me komunitetin serb të Kosovës në veri. Përfaqësuesja Speciale 
inkurajoi zgjidhjen e këtyre çështjeve përmes dialogut dhe parandalimin e 
çfarëdo veprimi përshkallëzues.   

 
34. Policia e Kosovës rriti praninë e saj në katër komunat e veriut të 
banuara me shumicë serbe, duke hapur stacione të reja policore në terren dhe 
duke sjellë policë shqiptarë nga pjesët e tjera të Kosovës. Operacionet e 
policisë shpesh janë bërë pa përfshirjen e policëve të stacioneve lokale 
policore, duke krijuar kështu fërkime mes shtabit të policisë së Kosovës në 
Prishtinë dhe komandës lokale të policisë, si dhe me popullatën vendore. Kjo 
mund të ketë ndikim negativ në integrimin e policisë në veri të Kosovës.     

 
35. Më 17 korrik, policia e Kosovës raportoi se në komunën e Leposaviqit 
një vozitës kamioni që bartte pije të kontrabanduara bëri ndeshje me 
automjetin e policisë, duke tentuar që t’i ikë arrestimit. Policia përdori armë 
zjarri dhe tha që pesë policë ishin lënduar dhe dy automjete të policisë ishin 
dëmtuar. Familja e vozitësit të arrestuar të kamionit pretendoi se policia 
kishte ushtruar forcë të tepërt dhe i kishte shkaktuar lëndime trupore atij.      

 
36. Qasja e popullatës lokale në shërbime të caktuara publike raportohet 
se është ndikuar negativisht pasi që policia e Kosovës mbylli disa rrugë duke 
hapur gropa me ekskavatorë. Këto rrugë ofronin qasje në vendkalimet 
jozyrtare në kufirin administrativ në komunat Leposaviq dhe Zubin Potok.    
Më vonë, policia e Kosovës ka lejuar kalimin e disa individëve nga lista e 
paraaprovuar, ndërsa pjesë të rrugëve ku gropat ishin hapur me ekskavatorë 
ishin riparuar për qarkullim të kufizuar të automjeteve.    

 



37. Më 9 qershor, Departamenti i policisë së Kosovës për krime të rënda 
nxori ftesa për kryetarin e Listës Serbe dhe ministrin për Komunitete dhe 
Kthime, Goran Rakiq, së bashku me zëvendëskryetarin e partisë dhe 
deputetin e Listës Serbe në Kuvendin e Kosovës. Ata raportohet se kanë qenë 
në mesin 72 serbëve të Kosovës që janë akuzuar për “shkelje të rendit 
kushtetues të Kosovës” në lidhje me protestat në veri të Kosovës gjatë muajve 
shtator dhe tetor 2021. Këto protesta kanë ndodhur pas vendimeve të 
Prishtinës për targat e automjeteve dhe pas operacioneve të policës së 
Kosovës kundër kontrabandës. Lista Serbe deklarojë se çfarëdo arrestimi të  
personave nga ajo listë do t’i përgjigjemi me protestë dhe me padëgjueshmëri 
qytetare. 

 
38. Më 5 shtator, kryeministrja në detyrë e Serbisë, Ana Bërnabiq, vizitoi 
Kosovën veriore, ku u takua me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës. Ajo 
vizitoi qendrën multimediale të Mitrovicës së Veriut dhe vendet fetare të 
kishës ortodokse serbe, duke përçuar përkushtimin e Serbisë ndaj paqes dhe 
stabilitetit, si dhe përkrahjen e vazhdueshme për komunitetin serb të  
Kosovës. Kryeministri Kurti deklarojë se ai shpresonte se vizitat e zyrtarëve 
nga Serbia në Kosovë do t’i kontribuonin lirisë së lëvizjes në përgjithësi.   

 
 



V. Kthimet, pajtimi, trashëgimia kulturore dhe marrëdhëniet mes 
komuniteteve  

 
39. Zyra e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatë 
(UNHCR) regjistroi 120 kthime vullnetare të pjesëtareve të komuniteteve 
joshumicë, të cilët kanë qenë të zhvendosur si brenda Kosovës, ashtu edhe 
jashtë saj. Nga ky numër i të kthyerve, 65 ishin gra dhe 55 burra (102 serbë, 
9 egjiptas, 6 ashkali, 2 romë dhe 1 shqiptar). Kjo e sjell gjithsej numrin e 
personave të zhvendosur të komuniteteve joshumicë, të cilët kanë gjetur 
zgjidhje të qëndrueshme në Kosovë që nga viti 2000, në 29185, ku përfshihen 
14335 gra dhe 14850 burra (12678 serbë, 7752 ashkali dhe egjiptas, 4049 
romë, 1878 boshnjak, 1464 goranë, 1320 shqiptarë, 21 malazez, 19 turq dhe 
4 kroatë). Në Kosovë ende mbesin 15683 persona të zhvendosur (7220 gra 
dhe 8463 burra), si dhe 69627 persona me nevoja të lidhura me zhvendosjen 
në tërë Ballkanin Perëndimor, nga përafërsisht 200000 persona të zhvendosur 
nga Kosova që banojnë në regjion, kryesisht në Serbi.  

 
40. Gjatë periudhës raportuese, 328 persona (304 meshkuj dhe 24 femra) 
kanë parashtruar tek autoritetet kërkesa për azil. UNHCR-ja është  siguruar 
që të gjithë azilkërkuesit të marrin falas ndihmën juridike, përkrahjen 
psikologjike dhe përkthimin me gojë. UNHCR vazhdoi përkrahjen e 
komuniteteve ashkalike, egjiptase dhe rome në marrjen e dokumentacionit 
personal dhe në zgjidhjen e çështjeve të gjendjes civile me qëllim të 
mundësimit të qasjes së tyre në shërbime publike. Përkrahje shtesë përfshiu 
lehtësimin e qasjes për të kthyerit dhe personat e zhvendosur në arsim, 
ndihmë sociale dhe juridike dhe në trajtimin e të drejtave pronësore dhe 
pensionale.   

 
41. Më 29 mars, UNHCR, UNMIK dhe Ministria për Kthime dhe 
Komunitete organizuan një seri tryezash të rrumbullakëta në Pejë, Gjilan dhe 
Lipjan me qëllim të përmirësimit të bashkërendimit në mes të palëve vendore 
me interes për çështjet lidhur me personat e zhvendosur, procesin e kthimit 
dhe sfidat e komuniteteve joshumicë. Pjesëmarrësit e tryezave të 
rrumbullakëta ngritën shqetësime se deprioritetizimi dhe financimi i 
pamjaftueshëm i komuniteteve dhe i zyrave komunale për kthim pretendohej 
se i parandalonte nga trajtimi i duhur i nevojave të komuniteteve joshumicë. 

 
42. Më 12 prill, UNMIK-u së bashku me Koordinatorin e Kombeve të 
Bashkuara për Zhvillim dhe Fondin e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë 
(UNICEF), ishin sponsor të takimit të organizuar nga organizata joqeveritare 
rome e Kosovës, Kultura Shumetnike e Kosovës, ku u diskutua 
projektpropozimi i Strategjisë dhe planit të veprimit për integrimin e 
komuniteteve rome dhe ashkalike të Kosovës për vitet 2022-2026. Qeveria e 
Kosovës ka miratuar Strategjinë më 22 korrik, ku përfshihet edhe Plani i 
veprimit 2022-2024 për përcjelljen e zbatimit të saj.   

 



43       Në kuadër të përpjekjeve të institucioneve të Kosovës për 
avancimin e nismave të  bashkëpunimit me komunitete joshumicë, Zyra 
e Kryeministrit organizoi një konferencë për punësimin shumetnik në 
institucionet e Kosovës. Kjo Zyrë ka ftuar të gjitha komunat që të 
aplikojnë për projekte të vogla infrastrukturore dhe ka ndarë fonde për 
mbështetjen e trajnimeve dhe punësimit të komuniteteve joshumicë të 
Kosovës.   

 
44. Nuk ka pasur kontribute në fondin e mirëbesimit të Kombeve të 
Bashkuara në përkrahje të komuniteteve ashkalike, egjiptase dhe rome të 
prekura nga helmimi me plumb në Kosovë.   

 
45.      Nga data 5 deri më 9 korrik, organizata joqeveritare Europa Nostra, 
e cila është e përkushtuar në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe natyrore 
në Evropë, ka vizituar Kosovën, e shoqëruar nga përfaqësuesit e Bankës 
Investive Evropiane. Gjatë kësaj vizite, qeveria e Kosovës kërkoi që 
Europa Nostra të kërkoj falje për dëmtimin e perceptuar të reputacionit, 
të shkaktuar nga përfshirja e manastirit të Deçanit në listën e saj të shtatë 
vendeve më të rrezikuara të trashëgimisë në Evropë. Europa Nostra 
arsyetoi këtë veprim, duke theksuar në mes të tjerash, sfidat komplekse të 
sigurisë. Më 20 maj, shtetet e kuintit ritheksuan thirrjen e tyre ndaj 
qeverisë së Kosovës që të zbatojë pa vonesa të mëtejme vendimin e 
Gjykatës Kushtetuese të Kosovës të vitit 2016 lidhur me regjistrimin e 
tokës së manastirit të Deçanit. Më 24 maj, shtetet e kuintit së bashku me 
Bashkimin Evropian dhe me shefat e tjerë të misioneve diplomatike bën 
një vizitë të përbashkët në manastir.  

 
46. Më 21 korrik, Përfaqësuesja Speciale vizitoi Deçanin, ku u takua 
me udhëheqësit e komunës dhe të manastirit të Deçanit. Ajo diskutoi rreth 
nismave të ngritjes së besimit mes komuniteteve dhe ruajtjes së 
trashëgimisë kulturore të manastirit, duke shprehur njëkohësisht 
përkrahjen e vazhdueshme të UNMIK-ut për dialogun ndërkomunitar dhe 
ndërtimin e besimit.   

 
47.      Më 3 qershor, Dioçeza e Rashkës-Prizrenit dhe e Kosovës e Kishës 
Ortodokse Serbe pezulloi kontaktet me autoritetet e Kosovës për shkak të 
shkeljeve të perceptuara të lirive dhe të drejtave themelore fetare. Kjo 
erdhi pasi që policia e Kosovës ua mohoi qasjen priftërinjve dhe 
besimtarëve që të mbajnë shërbimin në kishën e papërfunduar të Krishtit 
shpëtimtarit në Prishtinë, e cila është objekt i kontestit pronësor mes 
Universitetit të Prishtinës dhe Kishës Ortodokse Serbe. Më 11 qershor, 
policia e Kosovës, duke cekur mosrespektimin e procedurave zyrtare, 
gjithashtu refuzoi kërkesën e besimtarëve ortodoksë serbë për të vizituar 
manastirin lokal në fshatin Mushutishtë të komunës së Suharekës.   

 
VI. Sundimi i ligjit dhe të drejtat e njeriut 

 
48.     Gjatë periudhës raportuese, Komisioni i Këshillit të Evropës për 
Demokraci përmes Ligjit, gjithashtu i quajtur Komisioni i Venedikut, 
nxori disa opinione lidhur me draftlegjislacionin e Kosovës. Këtu 



përfshihej edhe opinioni për propozimamandamentet e ndryshuara në 
Ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës, ku thuhet se përbërja e tij e 
re është në përputhje me standardet ndërkombëtare. Në amandamentet 
ndryshuara në mes të tjerash sigurohet që prokurorët do të përbëjnë 
shumicën në krahasim me anëtarët e tjerë të Këshillit, të cilët duhet të 
zgjedhën nga Kuvendi i Kosovës dhe Institucioni i Avokatit të Popullit i 
Kosovës, duke zvogëluar kështu rrezikun e politizimit të tij. Kuvendi i 
Kosovës miratoi propozimamandamentet në qershor. Në të njëjtin muaj, 
Komisioni i Venedikut nxori opinionet lidhur me Propozimligjin për 
Byronë Shtetërore për Verifikimin dhe Konfiskimin e Pasurisë së 
Pajustifikuar, duke shprehur shqetësime për implikimet e mundshme 
negative të disa dispozitave të tij në të drejta të njeriut, përfshirë këtu 
mbrojtjen e të dhënave. Ky Propozimligj ka për qëllim futjen e një 
instrumenti të ri ligjor për “konfiskim civil” të pasurisë së pajustifikueshme. 
Më 14 korrik, Kuvendi miratoi në parim propozimligjin, por janë duke u 
shqyrtuar amandamente të tjera. Komisioni i Venedikut gjithashtu dha 
komente lidhur me konceptdokumentin për vetingun e gjyqtarëve dhe 
prokurorëve, së bashku me amandamentet e ndërlidhura në Kushtetutë. 
Në mes të tjerash, Komisioni rekomandoi fokusimin në ndryshime 
legjislative që do të ishin më të thjeshta për t’u zbatuar dhe do të kufizonin 
kontrollet e integritetit të anëtarëve të Këshillit gjyqësor të Kosovës, 
Këshillit prokurorial të Kosovës, kryetarëve të gjykatave dhe 
kryeprokurorëve.       

 
49.    Më 14 korrik, Kuvendi miratoi Propozimligjet për Kodin e 
procedurës penale dhe atë për deklarimin e prejardhjes dhe kontrollin e 
pasurisë e dhuratave. Kodi i procedurës penale parasheh suspendimin e 
zyrtarëve që kanë akuza për korrupsion, gjykime në mungesë për të gjitha 
krimet, rregulla më të rrepta për dërgimin e rasteve penale në rigjykim, si 
dhe procedura të ndryshuara për sekuestrim dhe konfiskim. Kuvendi 
gjithashtu miratoi Propozimligjin për ekzekutimin e sanksioneve penale, 
atë për Shërbimin Korrektues të Kosovës dhe Propozimligjin për 
Shërbimin Sprovues të Kosovës që kanë për qëllim përmirësimin e 
gëzimit të të drejtave nga të burgosurit dhe të ndaluarit, si dhe kushtet e 
shërbimit për punonjësit.   

 
 50 Gjykata e sapothemeluar komerciale ia filloj punës më 1 gusht. 

Përafërsisht 9000 deri në 10000 lëndë të pazgjidhura janë bartur nga 
Gjykata themelore e Prishtinës dhe Gjykata e Apelit në jurisdiksionin e 
Gjykatës Komerciale. Këshilli Gjyqësor i Kosovës filloi rekrutimin e 10 
gjyqtarëve për Gjykatë, duke përfshirë 2 nga komuniteti serb.    

 
51. Kohëve të fundit organizatat e shoqërisë civile kanë publikuar disa 
raporte për sundimin e ligjit. Më 16 mars, OJQ-ja kosovare Lëvizja FOL 
publikoi raportin për punën e sistemit të drejtësisë në luftimin e 
korrupsionit në vitin 2021, ku janë identifikuar vonesa të mëdha në 
marrjen e vendimeve të formës së prerë për rastet relevante gjatë atij viti. 
Balkan Investigative Reporting Network dhe Internews Kosova 
gjithashtu kanë publikuar një raport ku janë ngritur shqetësime për 
cilësinë e dobët të aktgjykimeve të lidhura me korrupsionin dhe 



aktakuzat, si dhe ecjen e ngadaltë në trajtimin e rasteve të korrupsionit të 
profilit të lartë.  Në korrik, OJQ-ja Kosovo Law Institute paraqiti raportin 
e saj për vitin 2021 për rastet e korrupsionit në Kosovë, ku vërehet numër 
i vogël i dënimeve, moskonfiskimi i efektshëm i pasurisë së fituar në 
mënyrë të paligjshme dhe mosgatishmëria e gjykatave për shqiptimin e 
dënimeve plotësuese përveç dënimeve me burg, siç është ndalesa e 
ushtrimit të funksioneve publike dhe kompensimi i dëmit. Tendenca të 
ngjashme janë vërejtur edhe në vitin 2022 lidhur me rastet e profilit të 
lartë të korrupsionit dhe të krimit të organizuar, duke përfshirë vonesat 
dhe shtyrjet e procedurave penale dhe gjykimeve.   

 
52.       Më 29 mars, Zyra e Prokurorisë Speciale e Kosovës shpalli ngritjen 
e aktakuzës kundër një mashkulli shqiptar të Kosovës me shtetësi të 
Serbisë. I dyshuari, i cili mbahet në paraburgim që nga marsi 2021, 
akuzohet për krime të luftës kundër popullatës civile lidhur me masakrën 
e Izbicës, të datës 28 mars 1999, në fshatin Izbicë të komunës së 
Skenderajt.   

 
53.       Më 29 korrik, në Gjykatën themelore të Prishtinës është mbajtur 
seanca e parë dëgjimore në rigjykimin e zyrtarit të Listës Serbe dhe ish-
ministrit të Administrimit të Pushtetit Lokal,  Ivan Todosijeviq. Në 
dhjetor të vitit 2019 Todosijeviq është dënuar me dy vite burg për “nxitje 
të urrejtjes kombëtare, racore, fetare apo etnike, ndasive ose jotolerancës” 
për shkak të mohimit të masakrës së Reçakut të vitit 1999.   

 
54. Sipas Qendrës për të Drejtën Humanitare Kosovë, gjatë gjysmës 
së parë të vitit 2022, Gjykatat e Kosovës kanë mbajtur procedurat 
gjyqësore për 14 raste të krimeve të luftës. Shumica e këtyre rasteve 
presin zgjidhje para gjykatave për vite me radhë. Qendra për të Drejtën 
Humanitare Kosovë po ashtu ka vërejtur seanca dëgjimore jo të shpeshta 
dhe vonesa në përkthime të dokumenteve të lëndëve lidhur me rastet e 
krimeve të luftës, posaçërisht në Gjykatën themelore në Mitrovicë.     

 
55. UNMIK-u vazhdoi përkrahjen e integrimit të gjyqësorit dhe të 
administrimit të drejtësisë në veri të Kosovës, duke u fokusuar në 
përmirësimin e menaxhimit të lëndëve. Numri i rasteve të pazgjidhura 
civile në Gjykatën themelore në Mitrovicë ka shënuar rënie pas 
angazhimit të 10 përkthyesve dhe 4 bashkëpunëtorëve juridikë. Po ashtu, 
dy gjykatore janë mobiluar dhe pajisur plotësisht në degët e Gjykatës 
themelore të Mitrovicës në Zubin Potok dhe Leposaviq.   

 
56. UNMIK-u vazhdoi me mbështetjen e gjyqtarëve dhe prokurorëve 
në trajtimin e diskriminimit gjinor në institucione me rastin e zbatimit të 
legjislacionit që ka dispozita për çështjet gjinore. Po ashtu, përkrahu një 
organizatë joqeveritare në monitorimin e seancave dëgjimore lidhur me 
pronësinë e përbashkët të pronës, mbajtjen financiare dhe dhunën në 
familje, si dhe ka organizuar një punëtori me gjyqtarët e Gjykatës së 
Apelit lidhur me interpretimin ligjor të dispozitave për pronësinë e 
përbashkët. Me qëllim të përmirësimit të mbrojtjes së të drejtave të njeriut 
të të burgosurve dhe të lehtësimit të rehabilitimit të tyre, Misioni furnizoi 



me pajisje disa qendra të paraburgimit dhe i ofroi pajisje të teknologjisë 
informative Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Në përpjekje për plotësimin e 
boshllëqeve të kapaciteteve bazike të institucioneve për zbatimin e ligjit, 
UNMIK-u realizoi aktivitete programatike për përmirësimin objekteve të 
Njësisë së Policisë së Kosovës për Ndërlidhje Ndërkombëtare dhe 
Bashkërendim në përputhje me standardet ndërkombëtare dhe protokollet 
e pandemisë COVID-19, si dhe ka fuqizuar kapacitetet e forensikës 
digjitale në Agjencinë e Forensikës të Kosovës.   

 
57. Emërimi i kandidatit për pozitën e prokurorit të shtetit të Kosovës 
nga Këshilli Prokurorial i Kosovës ishte jotransparent sipas Bashkimit 
Evropian, palëve të tjera ndërkombëtare dhe organizatave të shoqërisë 
civile. Më 21 prill, Këshilli Prokurorial i Kosovës emëroi ushtruesin e 
detyrës së prokurorit në pritje të përfundimit të procesit.   

 
58. Disa projektligje lidhur me të drejtat e njeriut ende janë në pritje 
të miratimit nga qeveria e Kosovës, siç është propozimamandamenti i 
Ligjit për lirinë e fesë në Kosovë, dhe Projektligji për parandalimin e 
dhunës në familje dhe mbrojtje nga ajo, për parandalimin e dhunës kundër 
gruas dhe dhunës në baza gjinore. Më 7 korrik, Institucioni i Avokatit të 
Popullit në Kosovë mbajti një tryezë të rrumbullakët me autoritetet e 
Kosovës për t’i njoftuar ato për rekomandimet e tij lidhur me zbatimin e 
Ligjit për mbrojtje nga diskriminimi. Në qershor, qeveria e Kosovës ia 
paraqiti Raportin e progresit për mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave 
të njeriut (2021–2025) Grupit ndërinstitucional koordinues për të drejta të 
njeriut. Raporti fokusohet në ndikimin e pandemisë COVID-19 në të 
drejtat e njeriut në Kosovë. 

 
59.      Ministria e Drejtësisë ka finalizuar propozimstrategjinë për drejtësi 
tranzicionale dhe ia ka dorëzuar kabinetit për miratim. UNMIK-u ka 
dhënë komentet e veta për propozimstrategjinë, duke theksuar rëndësinë 
e qasjes përfshirëse të bazuar në të drejta të njeriut dhe me fokus tek 
viktimat, që do të kishte për qëllim pajtimin dhe mospërsëritjen.   

 
60.      Ende janë 1622 persona të zhdukur (263 femra dhe 1359 meshkuj) 
lidhur me ngjarjet e viteve 1998 dhe 1999 në Kosovë. Përderisa gjatë 
kësaj periudhe raportuese Grupi punues i Beogradit dhe Prishtinës për 
personat e pagjetur lidhur me ngjarjet në Kosovë nuk është takuar në nivel 
të shefave të delegacioneve që nga maji i vitit 2021, janë mbajtur disa 
takime të nëngrupeve teknike punuese, të cilat kanë pasur përparim të 
vogël. Në përputhje me marrëveshjen e arritur mes palëve në shtator të 
vitit 2020, në muajin maj autoritetet e Serbisë bën vlerësimin e varrezës 
së mundshme masive në Serbinë jugperëndimore, ku nuk ka pasur 
raportime për ndonjë gjetje. UNMIK-u ka vazhduar me avokim për 
rifillimin e takimeve të Grupit punues dhe është angazhuar me familjet e 
personave të zhdukur nga të gjitha komunitetet për të ndihmuar në 
avancimin e të drejtës së tyre për të vërtetën.     

 
61.      UNMIK-u u angazhua me Institucionin e Avokatit të Popullit në 
Kosovë, me organizatat joqeveritare, Zyrën e Komisionerit të Lartë të 



Kombeve të Bashkuara për të Drejta të Njeriut (OHCHR) dhe me 
institucionet e tjera për të drejtat e njeriut lidhur me 
propozimmarrëveshjen për transferimin e përafërsisht 300 të burgosurve 
nga Danimarka në Kosovë me qëllim të sigurimit të përputhshmërisë me 
standardet ndërkombëtare. Propozimmarrëveshja pret miratimin e 
qeverisë së Kosovës dhe rishikimin nga Kuvendi i Kosovës.   

 
62.       UNMIK-u ka vazhduar me përkrahjen e edukimit të të rinjve, 
profesionistëve ligjorë, autoriteteve komunale dhe përfaqësuesve të shoqërisë 
civile për të drejta të njeriut. Misioni ka promovuar të drejtat gjuhësore në 
Kosovë, duke lehtësuar mësimin e të dyja gjuhëve zyrtare përmes përkrahjes 
së punës së Komisionerit për gjuhë. Po ashtu ka avokuar për integrimin në 
kornizën juridike të Kosovës të standardeve ndërkombëtare për të drejtat e 
njeriut, duke përfshirë ato të Konventës për të Drejtën e Personave me Aftësi 
të Kufizuara. 

 
63. Në përputhje me Strategjinë kombëtare dhe planin e veprimit për 
fjalimin e urrejtjes, monitorimi i fjalimeve të urrejtjes dhe i nxitjes së urrejtjes 
në internet dhe në rrjetet sociale nga UNMIK-u erdhi në përfundim se këto 
incidente kryesisht ndodhnin përgjatë vijave ndëretnike dhe kanë 
shënjestruar komunitetin LGBTIQ+. Mungesa e monitorimit sistematik, e 
mosaprovimit dhe e dënimit të këtyre shkëmbimeve në rrjete sociale nga 
autoritetet publike rrezikon thellimin e ndasive ndëretnike dhe diskriminimit 
dhe mund të shkaktojë dhunë.    

 
64. Në shtator, Kuvendi i Kosovës deklarojë se do t’i rishikoj 
propozimamandamentet e Kodit Civil, të cilat nuk mundi t’i miratojë më 
herët gjatë këtij viti pasi që një numër organizatash fetare kundërshtuan 
përfshirjen e martesës së gjinive të njëjta. Në maj, Institucioni i Avokatit të 
Popullit në Kosovë kërkoi që në propozimamandamente të përcaktohen 
marrëdhëniet e personave të së njëjtës gjini, duke përfshirë martesat e gjinisë 
së njëjtë, në përputhje me Kushtetutën e Kosovës.   

 
65. UNMIK-u lehtësoi lëshimin e 18 fletëarresteve ndërkombëtare, 0 
njoftime për persona të zhdukur dhe 9 kërkesave për ekstradim nga anëtarët 
e Organizatës Ndërkombëtare të Policisë Penale (INTERPOL) në Kosovë. 
Misioni po ashtu hapi 760 raste për hetim brenda bazës së të dhënave të 
INTERPOL-it. Gjithsej 667 raste që kanë të bëjnë me territorin apo njerëzit e 
Kosovës ende mbesin të hapura. 

 
66. UNMIK-u vazhdoi dhënien e shërbimeve të vërtetimit të 
dokumenteve për përdorim në vende që nuk e njohin Kosovën. Gjatë 
periudhës raportuese, janë përpunuar gjithsej 2062 dokumente lidhur me 
pensionet dhe gjendjen civile, siç janë diplomat dhe certifikatat e martesës, 
të lindjes dhe ato të vdekjes.      
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VII.  Gratë, paqja dhe siguria  

67.      Komisioni i Qeverisë së Kosovës përgjegjës për verifikimin dhe njohjen e 
statusit të të mbijetuarve të dhunës seksuale të lidhur me konfliktin, ka pranuar 
1781 aplikacione që nga themelimi i tij në vitin 2018. Që nga shtatori statusi i të 
mbijetuarve iu është dhënë 1322 aplikantëve (1261 gra dhe 61 burra), nga 1149 në 
mars 2022. Më 21 prill, Qeveria e Kosovës e vazhdoi mandatin e komisionit 
verifikues për një periudhë tre vjeçare. 
 
68.      Më 8 qershor, UNMIK-u dhe Entiteti i Kombeve të Bashkuara për Barazi 
Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN-Women) organizuan Ditën e nëntë globale të 
hapur të Kombeve të Bashkuara për gratë, paqen dhe sigurinë në Kosovë. Ngjarja 
u përurua nga Presidentja e Kosovës, Përfaqësuesja Speciale dhe koordinatori i 
Kombeve të Bashkuara për zhvillim. Më shumë se 120 pjesëmarrës nga 
institucionet politike dhe të shoqërisë civile të Kosovës diskutuan nevojën e rritjes 
së pjesëmarrjes së grave në proceset politike dhe ndërtimin e paqes. Nga kjo ngjarje 
u parashtruan disa rekomandime, si paraqitja e kuotave të pjesëmarrjes për gratë 
në të gjitha proceset vendimmarrëse,  duke përfshirë dialogun e përkrahur nga 
Bashkimi Evropian, bashkëpunimin me gratë në nivelin bazë për të promovuar 
ndërtimin e qëndrueshëm të paqes dhe krijimin e mjediseve të sigurta dhe 
gjithëpërfshirëse për të adresuar ngacmimin institucional kundër grave. 
 
 
69.       Më 4 gusht, UN-Women dhe Bashkimi Evropian përuruan një mural 
kushtuar viktimave të femicidit për të ndihmuar në rritjen e ndërgjegjësimit për 
eliminimin e dhunës ndaj grave nëpërmjet artit dhe aktivizmit. 
 
70.       Në qershor 2022, me mbështetjen teknike të UN-Women, komunat e 
Gjakovës, Gjilanit, Prizrenit dhe Mitrovicës Jugore integruan perspektivën gjinore 
në kornizat e tyre buxhetore afatmesme për të optimizuar buxhetimin për çështje 
gjinore. 
 
71.       Gjatë periudhës raportuese, përdhunimi i supozuar i një vajze 11-vjeçare 
nga pesë individë në Prishtinë shkaktoi zemërim publik mbi dhunën me bazë 
gjinore në Kosovë. Organizatat e shoqërisë civile organizuan protesta në Prishtinë, 
Tiranë dhe Shkup, duke kërkuar krijimin e mekanizmave efektivë për të garantuar 
drejtësi për viktimat e dhunës seksuale. Misioni iu bashkua deklaratës së Grupit 
shumëpalësh të sigurisë dhe çështjeve gjinore, i kryesuar nga UN-Women dhe i 
përbërë nga përfaqësues ndërkombëtarë, qeveritarë dhe të shoqërisë civile, duke 
bërë thirrje për veprime më të mëdha nga institucionet e Kosovës për të ndihmuar 
në parandalimin e dhunës me bazë gjinore dhe seksuale. 
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75.   UNMIK-u dhe Organizata Ndërkombëtare për Migrim (IOM) organizuan kampe të aktiviteteve 
në natyrë për 114 vajza dhe djem, të rinj me prejardhje të ndryshme etnike, për të nxitur pajtimin dhe 
kohezionin social në rajonin e Mitrovicës. UNMIK-u gjithashtu mbështeti rigjallërimin e hapësirave 
të artit dhe edukimit kulturor përmes një nisme ndëretnike ndërmjet organizatave të shoqërisë civile 
nga Mitrovica e Jugut dhe e Veriut. U mbajtën më shumë se 65 punëtori dhe ngjarje artistike dhe 
kulturore, duke përfshirë festivalin e letërsisë Zana dhe përkthimin dhe botimin e poezive vendase në 
shqip, serbisht dhe anglisht. Misioni më tej ka punuar në drejtim të avancimit të të drejtave për jetë, 
shëndetësi, arsim dhe standard adekuat të jetesës së komunitetit rom të Kosovës në Mitrovicën Jugore. 
Ai gjithashtu promovoi ndërmarrësinë e të rinjve dhe fuqizimin ekonomik të grave dhe burrave nga 
komuniteti rom, ashkali dhe egjyptas të Kosovës në Mitrovicën e Jugut përmes ofrimit të trajnimeve 
për zhvillimin e biznesit, mentorimit dhe granteve të vogla. Misioni ofroi mbështetje për ngritjen e 

VIII. Ndërtimi i besimit, partneriteti dhe bashkëpunimi  

 
72.     Misioni ndihmoi në afrimin e komuniteteve, në veçanti të grave dhe të rinjve, 
përmes fuqizimit ekonomik, artit dhe kulturës dhe dialogut. Gjatë periudhës 
raportuese, UNMIK-u mbështeti 20 projekte të ndërtimit të besimit për të forcuar 
marrëdhëniet ndërmjet komunitetit shqiptar, serb, rom, egjyptas, ashkali, boshnjak, 
turk dhe goran. 
 
73.    UNMIK-u vazhdoi të punojë me partnerët lokalë për të avancuar agjendën e tij 
për ndërtimin e besimit, duke përfshirë edhe promovimin e angazhimit ndër-komunitar 
përmes Platformës në internet të Kosovës për ndërtimin e besimit, të zhvilluar nga tre 
organizata joqeveritare shumë-etnike të udhëhequra nga gratë, përkatësisht Open Data 
Kosovo në Prishtinë, Iniciativa e Re shoqërpre dhe Alternativna në veri të Kosovës. 
Më 18 maj, tri OJQ-të mblodhën më shumë se 100 aktivistë vendorë dhe 
ndërkombëtarë për të njohur përpjekjet e tyre në avancimin e agjendës së ndërtimit të 
besimit në Kosovë. Çmimet iu dhanë tri iniciativave: platformës për mësimin e 
gjuhëve të mbështetur nga UNMIK-u “Voc-Up”, Radios dygjuhëshe shqiptaro-serbe 
të Forcës së Kosovës dhe iniciativës rinore shumë-etnike Task Forca e Bashkuar 
Rinore. 
    
 
74.   UNMIK-u avancoi më tej agjendën për të rinjtë, për paqen dhe sigurinë duke 
mbështetur programet rinore shumë-etnike, duke përforcuar zërat e të rinjve që bëjnë 
ndryshime dhe duke nxitur ndërtimin e besimit të të rinjve, përfshirë avokimin, 
kulturën, sportin dhe shkencën. Nga 30 maji deri më 3 qershor, UNMIK-u mblodhi së 
bashku 150 të rinjë nga Kosova dhe Ballkani Perëndimor për Asamblenë e katërt të 
Rinisë së OKB-së në Kosovë për të diskutuar sfidat e rinisë, paqes dhe sigurisë në 
epokën digjitale dhe për të gjetur zgjidhje të përbashkëta. UNMIK-u gjithashtu 
mbështeti nisjen i programit të parë televiziv të udhëhequr nga të rinjtë, Heronjtë e 
rinj-të bashkuar në diversitet, me një ekip multietnik të të rinjve që bëjnë ndryshime 
dhe gjejnë zgjidhje kreative për çështje të tilla si ngacmimi në shkolla dhe gjuha e 
urrejtjes. Programi televiziv u shfaq premierë në lokacione të ndryshme nëpër Kosovë 
dhe u transmetua në gjuhën shqipe dhe serbe. Në korrik, UNMIK-u bashkëpunoi me 
rrjetin e astronomëve të rinj me bazë në Kosovë për të restauruar Observatorin e 
Prishtinës, duke e lansuar atë si një qendër shkencore multietnike për të rinjtë. 
Observatori, i cili kishte qenë i mbyllur për publikun për më shumë se 35 vjet, u rihap 
më 13 korrik me mbështetjen e UNMIK-ut dhe Komunës së Prishtinës. 
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kapaciteteve për institucionet vendore për të luftuar dhunën në familje dhe trajnim profesional për të 
mbijetuarit në strehimoren rajonale në Zubin Potok. 

 
76.     Për të përmirësuar qasjen në drejtësi për individët e cenueshëm, duke përfshirë gratë, të 
mbijetuarat e dhunës me bazë gjinore dhe grupet minoritare, qendra e ndihmës juridike e Institutit të 
Kosovës për Drejtësi e mbështetur nga UNMIK-u, ofroi ndihmë juridike falas për më shumë se 1000 
individë të rrezikuar, duke përfshirë 398 gra, për çështje që lidhen me të drejtat pronësore, të drejtat 
e pensionit, kontratat e punës dhe dhunën në familje. Më 23 qershor, Përfaqësuesja Speciale Sekretarit 
të Përgjithshëm ndau certifikata mirënjohjeje për studentët e drejtësisë që mbështetën qendrën e 
ndihmës juridike. UNMIK-u gjithashtu mbështeti një gjykim të simuluar  në Gjykatën themelore të 
Prishtinës të zbatuar nga Instituti i Kosovës për Drejtësi më 23 qershor. 
 
77.     UNMIK-u dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim (UNDP) mbështetën Gjykatën 
themelore të Prishtinës në ofrimin e shërbimeve të interpretimit dhe të përkthimit, dhe punuan me 
Akademinë e Drejtësisë së Kosovës për të forcuar aftësitë profesionale të 160 bashkëpunëtorëve 
ligjorë nga komuniteti shqiptar dhe serb i Kosovës. IOM vazhdoi të mbështesë programin për studime 
ballkanistike dhe qendrën e gjuhëve në Universitetin e Prishtinës për të trajnuar profesionistë të 
gjuhëve dhe përkthyes të kualifikuar. 
 
 
78.     Më 28 korrik, Kuvendi i Kosovës dhe Këshilli i tij për zhvillim të qëndrueshëm, të mbështetur 
nga Zyra e Koordinatorit për Zhvillim të OKB-së, mbajtën një sesion trajnimi për anëtarët e 
parlamentit dhe stafin e komisioneve parlamentare për integrimin e objektivave të zhvillimit të 
qëndrueshëm në punën e tyre. Në korrik, komuna e Vushtrrisë, e mbështetur nga Programi i Kombeve 
të Bashkuara për vendbanimet njerëzore (UN-Habitat) dhe ekipi i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, 
prezantoi rishikimin e parë vullnetar lokal të zbatimit të objektivave të zhvillimit të qëndrueshëm në 
Kosovë, bazuar në informacionet  e mbledhura nga banorët në lidhje me nevojat dhe sfidat sociale, 
mjedisore dhe ekonomike.  
 
 
79.      Po ashtu, në korrik, pjesë të shinave hekurudhore të linjës Prishtinë-Beograd 
të ndërprerë u hapën si një instalim korridor i gjelbër për festivalin kulturor Manifesta 
14. Me mbështetjen e UN-Habitat, shtegu i lëvizshmërisë 1300 metra i gjatë bashkoi 
komunitetet përmes përdorimit më të sigurt dhe më gjithëpërfshirës të hapësirës 
publike. Si pjesë e iniciativave të Manifestës, UNDP-ja mbështeti transformimin e 
një biblioteke publike të braktisur në Prishtinë në Qendër për Praktikë Narrative, një 
hapësirë ndërdisiplinore e cila u mundëson njerëzve nga të gjithë komunitetet të 
bëjnë kërkime dhe të përdorin mjete dhe materiale të ndryshme për të treguar histori 
dhe për të eksploruar zgjidhje për sfidat urbane. 
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IX. Ndikimi i pandemisë dhe reagimet  

 
80.   Kosova kaloi nëpër një valë të re të infeksioneve me sëmundjen koronavirus 
(COVID-19) në korrik dhe gusht 2022. Në kulmin e saj, numri ditor i rasteve të reja 
u rrit në më shumë se 1 800 dhe numri ditor i rasteve aktive i kaloi 10 000. Gjatë 
periudhës së raportimit, u raportuan më shumë se 45 000 raste të reja, 75 vdekje dhe 
një kulm prej më shumë se 100 shtrime në spital. Që nga fillimi i pandemisë, në 
Kosovë janë raportuar 283 016 raste dhe 3415 viktima. Më 30 prill, Qeveria e 
Kosovës lehtësoi shumicën e masave për të luftuar COVID-19. 
 
81.   Procesi i vaksinimit në Kosovë vazhdoi gjatë periudhës raportuese. Në korrik, 
autoritetet shëndetësore filluan administrimin e dozës së katërt të vaksinës për 
individët mbi 60 vjeç, me më shumë se 1750 nga këto doza të administruara deri në 
fund të periudhës raportuese. Që nga fillimi i procesit të vaksinimit, 904 222 individë 
kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës, ndërsa 824 96 kanë marrë dy doza dhe 
105 069 kanë marrë tre doza. 
 
82.   Përmes aktiviteteve të tyre të kombinuara, Kombet e Bashkuara në Kosovë 
kontribuan në suksesin e një fushate vaksinimi kundër COVID-19, duke ofruar një 
nivel më të fortë mbrojtjeje për njerëzit në mbarë Kosovën dhe duke reduktuar 
numrin e pranimeve në njësitë e kujdesit intensiv dhe numrin e vdekjeve. Organizata 
Botërore e Shëndetësisë dhe UNICEF-i kanë mbështetur institucionet publike 
shëndetësore në Kosovë në forcimin e menaxhimit të fushatës së vaksinimit kundër 
COVID-19. UNICEF-i mbështeti vendet e përkohshme të vaksinimit kundër 
COVID-19 në disa komuna dhe u dorëzoi frigoriferë dhe ngrirës të vaksinave të 
gjitha komunave. Zyra e Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve ndërtoi 
një depo për ruajtjen qendrore të vaksinave në Prishtinë, zgjeroi rrjetin e shpërndarjes 
së oksigjenit në gjashtë spitale rajonale dhe bëri përmirësime të tjera në 
infrastrukturën mjekësore në mbarë Kosovën. 
 
 
83.   Numri i përgjithshëm i rasteve të COVID-19 në mesin e stafit të Kombeve të 
Bashkuara dhe vartësve të tyre që nga fillimi i pandemisë u rrit nga 351 në 443. 
UNMIK-u, agjencitë, fondet dhe programet e Kombeve të Bashkuara qëndruan 
plotësisht funksionale. Misioni vazhdoi të ofrojë lehtësira për testimin e antigjenit 
dhe testit PCR dhe ka vazhduar marrëveshjen për mbështetjen mjekësore me spitalet 
në Shkup, për të gjithë stafin e Kombeve të Bashkuara dhe vartësit e tyre. Vaksinat 
kundër COVID-19 janë gjithashtu të disponueshme në hapësirat e misionit. 
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X.  Vrojtimet                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 
84.   Tensionet dhe retorika e nxehtë gjatë gjithë periudhës së raportimit vunë në pah mjedisin e 
brishtë në terren. Ngjarjet e 31 korrikut në veri të Kosovës si përgjigje ndaj vendimeve të Qeverisë 
së Kosovës për lirinë e lëvizjes shënuan një përshkallëzim serioz, duke e çuar situatën në prag të 
konfrontimit dhe pasojave potencialisht të rënda të sigurisë. 
 
85.    Derisa qetësia ka mbizotëruar pas angazhimeve të gjera diplomatike, rëndësia e përmbajtjes dhe 
e përkushtimit ndaj dialogut për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve nuk mund të nënvlerësohet. 
Angazhimi i Bashkimit Evropian së bashku me Shtetet e Bashkuara ishte i rëndësishëm në uljen e 
përshkallëzimit të situatës së sigurisë dhe hapjen e rrugës për bisedimet e nivelit të lartë të përkrahur 
nga Bashkimi Evropian për të adresuar krizën e menjëhershme. Përgëzoj gjithashtu Forcën e Kosovës 
për angazhimin dhe praninë e zgjeruar operacionale në veri të Kosovës, së bashku me Misionin e 
Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovë, që ndihmuan në ruajtjen e qetësisë dhe 
stabilitetit. 
 
86.   Zhvillimet e 31 korrikut nxorën në pah edhe rreziqet që sjellin keqinformimi dhe dezinformimi, 
duke kontribuar në retorikën përshkallëzuese dhe tensionet. Të gjitha palët duhet të sigurojnë 
komunikim të përgjegjshëm në të gjitha kanalet për të minimizuar rrezikun e përshkallëzimit të ri. 
 
87.    Prania e vërejtur e personave të armatosur në mesin e protestuesve serbë të Kosovës gjatë 
ngjarjeve të 31 korrikut ka qenë alarmante. Përmbajtja dhe parandalimi i zhvillimeve të tilla 
shkallëzuese është vendimtar. Është gjithashtu e domosdoshme që zgjidhja e problemeve përmes 
dialogut të jetë mjeti i vetëm për adresimin e shqetësimeve. 
 
88.   Mungesa e dukshme e koordinimit ndërmjet komponentëve të ndryshëm të policisë në Prishtinë 
dhe në veri të Kosovës është shqetësuese. U bëj thirrje autoriteteve të Kosovës që të ruajnë integrimin 
e plotë të komandave të nivelit rajonal dhe të stacioneve të veriut të Kosovës në kornizën e Policisë 
së Kosovës, në përputhje me “Marrëveshjen e parë të parimeve që rregullojnë normalizimin e 
marrëdhënieve”, të datës 19 prill 2013. Integrimi policor përbën një të arritur të madhe në 
normalizimin e marrëdhënieve. Duhet të avancohet tutje për të siguruar kohezionin e policisë dhe për 
të forcuar sundimin e ligjit në mbarë Kosovën. Besimi më i madh do të krijohej kur të merren parasysh 
shqetësimet e popullatës lokale dhe të sigurohet qasja e tyre në shërbimet themelore publike gjatë 
kryerjes së operacioneve policore në veri të Kosovës. 
 
89.     Takimi i nivelit të lartë ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës i përkrahur nga Bashkimi Evropian 
më 18 gusht, tregoi përkushtimin e tyre për zgjidhje paqësore përmes dialogut të lehtësuar nga 
Bashkimi Evropian. U bëj  thirrje palëve të vazhdojnë angazhimin e tyre për të ruajtur integritetin e 
procesit të dialogut dhe të ndjekin të gjitha marrëveshjet e mbetura. Diskutimet konstruktive dhe 
largpamëse janë veçanërisht të rëndësishme për të zgjidhur mosmarrëveshjet e mbetura për lirinë e 
lëvizjes dhe për të fituar një momentum të ri në lidhje me zbatimin e udhërrëfyesit për energjinë të 
marrëveshjeve të energjisë të vitit 2013 dhe 2015. 
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90.    Dialogu dhe zgjidhjet e qëndrueshme, që çojnë në normalizimin afatgjatë të marrëdhënieve, 
mund të arrihen vetëm nëse janë gjithëpërfshirëse, me pjesëmarrje domethënëse të aktorëve kryesorë, 
veçanërisht grave, të rinjve dhe aktorëve të shoqërisë civile nga të gjitha komunitetet. Rekomandimet 
që dolin nga Dita globale e hapur e Kombeve të Bashkuara për gratë, paqen dhe sigurinë duhet të 
ndihmojnë në drejtimin e përpjekjeve të mëtejshme për të avancuar pjesëmarrjen e barabartë dhe 
kuptimplote të grave në proceset politike dhe në ndërtimin e paqes. 
 
91.    Përdhunimi i raportuar i një vajze 11-vjeçare në Prishtinë është i tmerrshëm. U bëj thirrje 
autoriteteve të sigurojnë vendosjen e drejtësisë për këtë krim të neveritshëm, dhe të vazhdojnë 
përpjekjet e tyre për të siguruar mbrojtje dhe mbështetje efektive për të mbijetuarit e dhunës seksuale 
dhe të dhunës me bazë gjinore. 
 
92.   Jam i dëshpëruar nga mungesa e vazhdueshme e bashkëpunimit brenda grupit punues Beograd-
Prishtinë për personat e zhdukur lidhur me ngjarjet në Kosovë. Ndërsa diskutimet mbi këtë temë 
vazhdojnë, puna e përbashkët e përqendruar në parimet humanitare dhe të drejtave të njeriut mund të 
shërbejë si frymëzim për trajtimin e së kaluarës në një mënyrë gjithëpërfshirëse me synimin për të 
inkurajuar pajtimin. 
 
93.    Nevojiten përpjekje të përbashkëta për të nxitur një mjedis të favorshëm për kthimin e sigurt, 
dinjitoz dhe të qëndrueshëm të të gjithë personave të zhvendosur brenda vendit dhe refugjatëve në 
Kosovë. Po ashtu, garantimi i respektimit të sundimit të ligjit, duke përfshirë zbatimin e vonuar të 
vendimeve përkatëse ligjore që mbështesin të drejtat pronësore të Manastirit të Deçanit, është jetike 
për ndërtimin e besimit ndërmjet komuniteteve dhe institucioneve. 
 
94.    Mirëpres kontaktin dhe mbështetjen e institucioneve të Kosovës për të adresuar shqetësimet e 
komuniteteve jo-shumicë, veçanërisht të atyre më të pafavorizuara në aspektin social dhe ekonomik, 
siç janë komuniteti rom, ashkali dhe egjyptas në Kosovës. Nevojat e tyre janë të shumta dhe Kombet 
e Bashkuara do të vazhdojnë të bëjnë çmos, së bashku me partnerët ndërkombëtarë dhe vendorë, për 
të lehtësuar sfidat e tyre. Për këtë qëllim, unë përsëris apelin tim për kontribute vullnetare në fondin 
e mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara për të rritur mbështetjen për komunitetin rom, ashkali dhe 
egjyptas në Kosovë. 
 
95.   Kam parasysh miratimin e Ligjit për regjistrimin e popullsisë dhe banesave të Kosovës. Do të 
jetë e rëndësishme për Qeverinë e Kosovës dhe partnerët zhvillimorë që të bashkërendojnë përpjekjet 
e tyre, pasi të jetë caktuar data e regjistrimit, për të siguruar mbarëvajtjen e tij për të prodhuar të dhëna 
të përditësuara dhe të besueshme për popullsinë, që përfaqësojnë të gjitha komunitetet. 
 
96.     Falënderoj Përfaqësuesen time Speciale, Caroline Ziadeh, për udhëheqjen e saj efektive dhe të 
gjithë stafin e UNMIK-ut për përpjekjet e tyre të përkushtuara në përmbushjen e mandatit të Misionit. 
E mirëpres bashkëpunimin e ngushtë ndërmjet Misionit dhe ekipit të Kombeve të Bashkuara në 
Kosovë. Falënderoj koordinatoren e Kombeve të Bashkuara për zhvillim në Kosovë, Ulrika 
Richardson për kontributin e saj. Gjithashtu shpreh mirënjohjen time për Bashkimin Evropian, Forcën 
e Kosovës, OSBE-në dhe partnerët e tjerë ndërkombëtarë për bashkëpunimin e tyre të vazhdueshëm 
me Kombet e Bashkuara në Kosovë. 
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Shtojca I: Raporti i Përfaqësuesit të Lartë të Bashkimit Evropian për 
Punë të Jashtme dhe Politika të Sigurisë, drejtuar Sekretarit të 
Përgjithshëm mbi aktivitetet e Misionit të Bashkimit Evropian për 
Sundimin e Ligjit në Kosovë, nga 16 marsi 2022–15 shtator 2022 

 
1. Përmbledhje 

 
 

Vendosja e një njësie policore rezerve (NJPR) nga marsi në korrik, e përbërë nga një 
kontingjent francez dhe portugez, shënoi një rritje të konsiderueshme dhe të dukshme të kapacitetit 
operacional të Misionit të Bashkimit Evropian për Sundimin e Ligjit në Kosovoë. Vendosja e NJPR 
së bashku me NJFP të përhershme të EULEX-it dhe integrimi i saj i shpejtë në zinxhirin komandues 
të Misionit, përmirësoi aftësinë e Misionit për të monitoruar zhvillimet gjatë zgjedhjeve të 
përgjithshme serbe më 3 prill dhe, në përgjithësi, për të vepruar si reaguesi i dytë i sigurisë në Kosovë. 
NJFP dhe NJPR kryen stërvitje të përbashkëta me reaguesin e parë të sigurisë, d.m.th. Policinë e 
Kosovës (PK) dhe reaguesin e tretë të sigurisë, d.m.th. Forcën e NATO-s në Kosovë (KFOR-in). 
Ardhja e NJPR u mirëprit nga homologët vendorë nga të gjitha komunitetet në Kosovë. 
 
 Misioni ka vazhduar monitorimin e lëndëve dhe gjykimeve të përzgjedhura në sistemin e 
drejtësisë. Një zhvillim pozitiv ishte vëzhgimi se gjyqësori kishte vepruar sipas disa rekomandimeve 
të përshkruara në Raportin e pestë të Monitorimit të Drejtësisë të Misionit të botuar në dhjetor 2021, 
duke përfshirë gjykimin e rasteve të profilit të lartë dhe mungesën e progresit në trajtimin e përdorimit 
të tepruar të paraburgimit. Në korrik, Misioni publikoi “Vlerësimin e trajtimit të rasteve të 
përdhunimeve nga sistemi i drejtësisë në Kosovë”. Raporti përmban gjetje dhe rekomandime për 
institucionet përkatëse për të trajtuar në veçanti rastet e dhunës seksuale dhe përdhunimit, në 
përputhje me kërkesat e Konventës së Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës 
kundër grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit. 
 

 
 Ekspertët e misionit vazhduan të mbështesin Shërbimin Korrektues të Kosovës (SHKK) me 
masa për ngritjen e kapaciteteve në fusha të ndryshme dhe duke ndihmuar në proceset e hartimit të 
disa akteve nënligjore dhe rregulloreve të brendshme. EULEX-i ngriti disa çështje me udhëheqësinë 
e lartë të SHKK-së dhe me Ministrinë e Drejtësisë, duke përfshirë masat rehabilituese, ndryshimet në 
strukturën e brendshme organizative të SHKK-së dhe planet e dënimit për të burgosurit. Duke pasur 
parasysh rishfaqjen e rekrutimit të dështuar për pozitat e larta gjatë viteve të fundit për arsye të shumta 
(mungesa e kandidatëve të përshtatshëm), Misioni theksoi edhe një herë se rekrutimi i stafit të lartë 
duhet të trajtohet si çështje prioritare. Misioni gjithashtu theksoi me shqetësim se të burgosurit me 
probleme të shëndetit mendor shpesh nuk vendoseshin në Institutin psikiatrik të mjekësisë ligjore, siç 
parashikohet me rregullore, për shkak të kapaciteteve të pamjaftueshme të vendosjes në këtë institut, 
dhe theksoi nevojën për zgjidhjen e këtij problemi sa më shpejt që të jetë e mundur. 
 
 

Misioni vazhdoi të mbështesë Institutin e Mjekësisë Ligjore të Kosovës (IML) në kërkimin 
dhe zhvarrosjen e mbetjeve njerëzore nga varret në vende të ndryshme dhe në identifikimin e 
mbetjeve në morg.  

 
 Misioni vuri në dukje zhvillime pozitive në zbatimin e disa aspekteve të Marrëveshjes për 

Drejtësi të përkrahur nga BE-ja, si dhe në fushën e menaxhimit të kufijve. 
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2. Monitorimi 
 
 

Misioni ka vazhduar monitorimin e punës së PK-së, prokurorisë dhe gjyqësorit përmes rasteve 
dhe gjykimeve të përzgjedhura në sistemin e drejtësisë. Në raportin e tij të pestë të monitorimit të 
drejtësisë, të publikuar në dhjetor 2021, Misioni kishte përshkruar, ndër të tjera, rekomandime për 
gjykimin e çështjeve të profilit të lartë dhe për trajtimin e përdorimit të tepruar të paraburgimit. Për 
të dyja janë ndërmarrë veprime në një farë mase nga gjyqësori. Misioni vërejti një trend të 
vazhdueshëm të rritjes së numrit të seancave produktive, duke përfshirë edhe rastet e profilit të lartë. 
Për më tepër, disa të pandehur të cilët për një kohë të gjatë ishin në paraburgim në burgje u liruan në 
arrest shtëpiak. Një zhvillim tjetër pozitiv ishte masa disiplinore e vendosur nga trupi gjykues ndaj 
dy avokatëve për mungesë të pajustifikuar në seancat gjyqësore. Misioni e kishte vënë në dukje në 
mënyrë të përsëritur praktikën e përhapur të të pandehurve, avokatëve dhe dëshmitarëve që injoronin 
thirrjet gjyqësore dhe nuk merrnin pjesë në seancat pa arsyetim, ndërkohë që trupi gjykues vështirë 
se kishte vendosur ndonjë nga sanksionet në dispozicion për të penguar një sjellje të tillë. Është 
inkurajuese të theksohet se më në fund po shfaqet një qasje tjetër dhe shpresohet që panelet e tjera të 
ndjekin këtë shembull.  
 

Misioni dha komente mbi strategjinë e drejtësisë tranzicionale të Kosovës të hartuar nga 
Ministria e Drejtësisë. 
 

Në korrik, Misioni publikoi raportin e tij mbi “vlerësimin e trajtimit të rasteve të 
përdhunimeve nga sistemi i drejtësisë në Kosovë”. Raporti synon të ofrojë një vlerësim paraprak të 
trajtimit të rasteve të cilësuara si përdhunim në Kosovë, në dritën e standardeve ndërkombëtare të 
përcaktuara nga, ndër të tjera, Konventa e Këshillit të Evropës për parandalimin dhe luftimin e dhunës 
ndaj grave dhe dhunës në familje (Konventa e Stambollit), për të cilën institucionet e Kosovës janë 
zotuar zyrtarisht që nga 25 shtatori 2020. EULEX-i vërejti se përderisa një numër i konsiderueshëm 
i rasteve të dhunës seksuale, veçanërisht që prekin të miturit, u raportuan në institucionet përkatëse 
në tre vitet e fundit, dëmshpërblim efektiv iu ofrua viktimave në shumë pak raste. Raporti përfshin 
disa rekomandime specifike për autoritetet e Kosovës që synojnë përmirësimin e procedurave në raste 
të tilla. Në këtë kontekst, Misioni mbështeti hartimin e një protokolli për veprat e dhunës seksuale. 
Pasi të miratohet, ky Protokoll do të standardizojë ofrimin e shërbimeve nga institucionet përkatëse 
për viktimat e dhunës seksuale nga institucionet përkatëse në mbarë Kosovën, dhe do të përmbushë 
një detyrim të rëndësishëm të përcaktuar në nenin 25 të Konventës së Stambollit. 
 

Misioni monitoroi nga afër një sërë gjyqesh kundër luftëtarëve të huaj të riatdhesuar nga 
kampet e shtetit islamik në Siri në Kosovë në vitin 2021 dhe të akuzuar për vepra terrorizmi. Shtatë 
të rritur (gjashtë burra dhe një grua) u shpallën fajtorë dhe morën dënime shumë të buta. 
 

Më 14 qershor, EULEX-i dhe Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) prezantuan raportin 
“Drejtësia në sytë e qytetarëve”- Raporti i dytë për monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët. 
Ishte pjesë e fazës së dytë të projektit të Misionit ‘Ndërtimi i besimit në sistemin gjyqësor dhe rritja 
e realizimit të të drejtave të njeriut përmes monitorimit të gjyqeve laike”, i cili u inicua në vitin 2019 
dhe u fokusua në parimin e publicitetit të procedurave gjyqësore, siç parashihet me legjislacionin e 
Kosovës. Ky raport i dytë prezantoi gjetjet kryesore të monitorimit të 500 gjykimeve penale të kryera 
në mbarë Kosovën nga 20 vëzhgues porotë në periudhën janar-shkurt 2022, krahas rekomandimeve 
të IKD-së që adresojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Monitoruesit porotë, të përbërë nga qytetarë 
me prejardhje etnike, grupmosha, prejardhje arsimore dhe profesionale të ndryshme, pa përvojë të 
mëparshme juridike, janë trajnuar nga IKD dhe EULEX-i për konceptet kyçe të procedurave 
gjyqësore dhe monitorimit të gjykimeve. Ata ushtronin të drejtën për të marrë pjesë në seancat 
dëgjimore publike, duke përjetuar nga dora e parë funksionimin e institucioneve të drejtësisë. 
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EULEX-i ka iniciuar dhe përgatitur një punëtori për të adresuar çështjen e kërcënimeve të 
drejtuara kundër gjyqtarëve dhe prokurorëve të Kosovës që merren me raste të ndjeshme, dhe për të 
parë mënyrat dhe mekanizmat për t'i mbrojtur ata dhe familjet e tyre. Punëtoria mblodhi 12 gjyqtarë 
dhe prokurorë nga gjykata të ndryshme, kryesisht që merren me lëndë të profilit të lartë dhe ato të 
korrupsionit. 
 

Misioni ka monitoruar intervistat në procesin e rekrutimit për prokurorët dhe gjyqtarët e 
shtetit. Procesi i rekrutimit për prokurorë përfundoi me Presidenten e Kosovës, Vjosa Osmani, që 
dekretoi vetëm shtatë prokurorë në qershor, duke lënë nëntë vende të lira pa personel. Procesi i 
rekrutimit për gjyqtarë përfundoi me emërimin e 48 gjyqtarëve në vend të 54 të planifikuarve. Bazuar 
në vëzhgimet e bëra, Misioni ka lëshuar rekomandime për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe 
Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 
 

Misioni vërejti se Njësia për hetimin e krimeve të luftës së PK-së (NJHKL) vazhdoi të 
digjitalizojë, analizojë dhe hetojë në mënyrë aktive rastet e dorëzuara nga EULEX-i në gjyqësorin e 
Kosovës në vitin 2018, pasi përfundoi mandati ekzekutiv i Misionit në këtë fushë. 
 

Misioni vazhdoi të monitorojë, mentorojë dhe këshillojë menaxhmentin e lartë të Shërbimit 
Korrektues të Kosovës (SHKK), me qëllim të mbështetjes së zhvillimit të mëtutjeshëm të një ekipi të 
konsoliduar dhe profesional të menaxhmentit të lartë. Pesëdhjetë oficerë korrektues të saporekrutuar 
filluan një trajnim shtatëmujor në Akademinë e Kosovës për Siguri Publike. Megjithatë, asnjë pozitë 
kyçe nuk u plotësua, ndërsa rekrutimi për pozitën e drejtorit të përgjithshëm të SHKK-së dështoi për 
herë të tretë. Për më tepër, mungesa e personelit për shkak të sëmundjes dhe daljes në pension dhe 
transferimet joefikase dhe demotivuese të stafit ndërmjet institucioneve korrektuese po ndikojnë 
negativisht në menaxhimin e burgjeve. 
 

Misioni përsëriti rëndësinë e prezantimit të vlerësimeve të standardizuara të rrezikut dhe 
nevojave të të burgosurve dhe nevojën urgjente për të rritur numrin e vlerësuesve. Ekziston një ofertë 
shumë e kufizuar e aktiviteteve rehabilituese, dhe Misioni theksoi se mungesa e punonjësve social 
brenda strukturës së SHKK-së është një pengesë shtesë. Për të adresuar këto çështje, Misioni zhvilloi 
një punëtori trajnimi katërditore për stafin e SHKK-së të titulluar “Zbatimi i planeve të dënimit në 
burgje”. Aktiviteti synonte trajnimin e stafit korrektues në përshtatjen e trajtimit të të burgosurve me 
nevojat e tyre individuale. 
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Misioni gjithashtu ka mbështetur grupin punues të SHKK-së për të hartuar udhëzime për 
stafin korrektues se si të trajtojnë të burgosurit me probleme të shëndetit mendor. Udhëzimet synojnë 
të përmirësojnë kapacitetet dhe aftësitë e stafit korrektues për t'u marrë me këtë kategori të 
burgosurish në raste urgjente. 
 

SHKK ka kërkuar ndihmën e EULEX-it në hartimin e akteve nënligjore dhe rregulloreve të 
kërkuara për ligjin e sapomiratuar për Shërbimin Korrektues dhe Ligjin për ekzekutimin e 
sankcioneve penale. Po ashtu, Misioni ka mbështetur proceset e hartimit të 'rregullit të brendshëm 
për procedurat dhe masat për mbrojtjen e të dhënave personale', 'rregulloren për organizimin e 
brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Shërbimin Sprovues të Kosovës' dhe 
'organizimin e brendshëm dhe sistematizimin e vendeve të punës në Shërbimin Korrektues të 
Kosovës’. Për më tepër, Misioni ka mbështetur Shërbimin Sprovues të Kosovës në hartimin e 
strategjisë së saj katërvjeçare. 
 

Në mbështetje të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, pala e Beogradit kërkoi 
nga Misioni që të ndihmojë në lehtësimin e hapjes së pjesës së dytë të vendkalimit të përbashkët (VP) 
në Merdarë, dhe zhvendosjen e zyrtarëve të Beogradit në objektet e reja të vendkalimit të përbashkët 
në Mutivodë. Ndërtimi i vendkalimit të ri të përbashkët i financuar nga BE-ja ka përfunduar që në 
vitin 2019, por pala e Beogradit tani është pajtuar të zhvendoset në lokacionin e ri. 
 

Ndërkohë që progresi në zbatimin e strategjisë/planit të veprimit të MIK dhe të planit të 
veprimit me gjashtë pika të Qendrës Kombëtare për Menaxhimin e Kufirit (QKMK) ishte i kufizuar, 
krijimi i Njësisë së re të Informacionit të Pasagjerëve (NJIP) i QKMK përfundoi me sukses. Duke 
filluar nga 1 korriku, NJIP operon plotësisht sistemin e informacionit të avancuar të pasagjerëve, 
ndërsa afati i fundit për të filluar sistemin e regjistrimit të emrave të pasagjerëve është 1 janari 2023. 
 

Themelimi i NJIP është një zhvillim shumë i rëndësishëm që Kosova të jetë në përputhje me 
udhëzimet e BE-së për luftimin e imigrimit të parregullt dhe përmirësimin e kontrollit kufitar dhe 
sigurisë kombëtare, si dhe shënjestrimin e krimit të organizuar dhe terrorizmit. 
 

Në bashkëpunim të ngushtë me Përfaqësuesin Special të BE-së për Dialogun Beograd-
Prishtinë dhe çështje të tjera rajonale të Ballkanit Perëndimor, Misioni vazhdoi të mbështesë zbatimin 
teknik të marrëveshjeve të dialogut të përkrahur nga BE-ja lidhur me lirinë e lëvizjes. Pas 
marrëveshjes mes palëve për vendosjen e një regjimi me ngjitës në pritje të një zgjidhjeje të 
qëndrueshme për çështjen e targave të automjeteve, Misioni monitoroi zbatimin e këtij regjimi, duke 
theksuar se ai funksionoi pa vështirësi të mëdha. 
 

Për më tepër, Misioni vazhdoi të monitorojë zbatimin e marrëveshjeve shtesë që kanë të bëjnë 
me lirinë e lëvizjes, veçanërisht në lidhje me ofrimin e shërbimeve nga Agjencia e Regjistrimit Civil 
për banorët në komunat me shumicë serbe në veri të Kosovës. Një nga çështjet kryesore të ngritura 
në mënyrë të përsëritur nga Misioni është nevoja për themelimin e “zyrave me multishërbime” me 
personel të duhur për zyrat kryesore të gjendjes civile në komunat e Zveçanit, Leposaviqit dhe Zubin 
Potokut. Misioni gjithashtu i dhuroi automjete dhe pajisje të IT-së Agjencisë së regjistrimit civil. 
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Më 29 qershor, Qeveria e Kosovës nxori një vendim për aplikimin e përdorimit të formularit të 

vetëdeklarimit në pikat kufitare dhe në vendkalimet e përbashkëta për qytetarët që posedojnë 
dokumente personale të lëshuara nga autoritetet serbe. Qytetarët me dokumente të tilla do të duhet të 
përdorin formularin e vetëdeklarimit në vend të dokumenteve të tyre serbe gjatë qëndrimit të tyre në 
Kosovë. Vendimi ishte shpallur si masë reciproke, duke qenë se për këtë procedurë ishte arritur pajtim 
në mes Beogradit dhe Prishtinës në vitin 2011, dhe që atëherë është zbatuar nga pala serbe, por jo nga 
pala prishtinase. Në të njëjtën ditë, QK-ja nxori një vendim që kërkon riregjistrimin e automjeteve 
me targa për qytetet/rajonet e Kosovës (si KM për Mitrovicën e Kosovës) të lëshuara nga autoritetet 
serbe me targa 'RKS' (Republika e Kosovës) ndërmjet 1 gushtit dhe 30 shtatorit. Të dy vendimet do 
të hynin në fuqi më 1 gusht. Misioni ka monitoruar nga afër zhvillimet që kanë ndodhur pas shpalljes 
së këtyre vendimeve, veçanërisht pasi afati për fillimin e zbatimit të tyre po afrohej, ndërkohë që 
kërkesat teknike dhe infrastrukturore për procedurat nuk ishin përmbushur. Protestat e ashpra të 
përfaqësuesve politikë të serbëve të Kosovës të mbështetur nga Beogradi dhe retorika e nxehtë nga 
të dyja anët, të rrethuara nga bllokimet e rrugëve dhe mbyllja e vendkalimeve ndërmjet Serbisë dhe 
Kosovës më 31 korrik/1 gusht, nxitën më tej krizën, e cila përfundimisht u zgjidh përmes ndërhyrjes 
diplomatike ndërkombëtare, që rezultoi me vendimin e QK-së për shtyrjen e zbatimit të të dy 
vendimeve për një muaj. 
 
Misioni vazhdoi të mbështesë kryetarin e Gjykatës themelore të Mitrovicës dhe drejtuesin e divizionit 
të Gjykatës së apelit në Mitrovicë. Me zgjedhjen e katër gjyqtarëve serbë të Kosovës, Divizioni i 
Gjykatës së apeli në Mitrovicë tani është i plotësuar me personel. Për herë të parë që nga përfundimi 
i integrimit të gjyqësorit në tetor 2017, përbërja e këtij Divizioni tani është në përputhje me 
Marrëveshjen e Drejtësisë të përkrahur nga BE-ja (dy gjyqtarë shqiptarë dhe pesë serbë të Kosovës). 
 

Misioni është i shqetësuar për miratimin e planit vjetor të punës të Gjykatës së apelit për vitin 
2022 nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Kryetari i ri i Gjykatës së apelit emëroi një gjyqtar civil serb 
si zëvendëskryetar të Gjykatës. Megjithatë, ai nuk arriti të përshtasë planin e punës me dispozitat e 
përcaktuara në Marrëveshjen e Parë të Brukselit në lidhje me përbërjen e paneleve në departamentin 
e posaçëm të GJA, i cili merret ekskluzivisht me çështjet e krimeve të rënda. Sipas kësaj 
marrëveshjeje, të gjitha rastet me origjinë nga komunat me shumicë serbe duhet të dëgjohen para 
paneleve me shumicë serbe, kurse plani i ri i punës e zbatoi këtë parim në të gjitha departamentet e 
Gjykatës së apelit, përveç departamentit të posaçëm. 
 
 

3. Operacionet  
 

Misioni i ka ruajtur kapacitetet e tij të ndërhyrjes së shpejtë. Njësia e formuar policore (NJFP) 
vazhdoi të kryejë stërvitje të përbashkëta me KFOR-in dhe PK-në për të siguruar gatishmërinë e tyre 
të kombinuar si reaguesit e parë, të dytë dhe të tretë të sigurisë së Kosovës. Në përgjigje të ngjarjeve 
të 31 korrikut në veri të Kosovës pas vendimeve të QK të 29 qershorit për zbatimin e masave të 
reciprocitetit, NJFP dyfishoi patrullat e saj të zbulimit në pjesën veriore të Kosovës, duke përfshirë 
në rrugët kryesore që çojnë në vendkalimet e përbashkëta. 
 

Në ditën e zgjedhjeve në Serbi, më 3 prill, u aktivizua Qendra për situata dhe koordinim e 
Misionit (QSK) dhe u pajis me disa ekipe që monitoruan situatën në komuna të ndryshme dhe në VP. 
Njësia e formuar policore rezervë (NJFPR), e cila kishte mbërritur në Kosovë nga fundi i marsit, u 
pozicionua me gjithë kapacitetin njerëzor, duke i mundësuar Misionit të monitorojë në mënyrë 
efektive zhvillimet në të gjitha VP. Më 14 mars, EULEX-i përforcoi përkohësisht NJFP me një NJFP 
rezervë (NJFPR) prej 70 xhandarësh francezë dhe portugez të siguruar nga EUROGENDFOR. NJFP 
rezervë u pozicionua në përgjigje të nevojës së EULEX-it për të pasur forca shtesë në terren dhe që 
Misioni të jetë në gjendje të mbështesë më mirë homologët e tij kosovarë nëse kërkohet dhe nëse 
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është e nevojshme, duke marrë parasysh mjedisin e sigurisë në Kosovë dhe situatën e sigurisë në 
rajon. 
 

Misioni gjithashtu ofroi mbështetje logjistike dhe operacionale për Dhomat e Specializuara 
dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar në përputhje me legjislacionin përkatës dhe brenda mundësive 
dhe aftësive të tij. 
 

Misioni ka intensifikuar punën e tij për gjetjen dhe identifikimin e personave të zhdukur. Ekipi 
i Mjekësisë Ligjore i Misionit ka ndihmuar në përgatitjen e strategjisë dhe planit të veprimit 2021-
2023 që ka të bëjë me rishikimin e mbetjeve në morgun e Institutit të Mjekësisë Ligjore (IML) në 
Prishtinë. Ky dokument i është paraqitur Ministrisë së Drejtësisë në muajin mars. Në korrik, ekspertët 
e Misionit, së bashku me homologët vendorë, i dorëzuan Ministrisë raportin e parë të progresit mbi 
rishikimin. 
 

Ekspertët e Misionit vazhduan të marrin pjesë në takimet dypalëshe ndërmjet delegacioneve 
të Prishtinës dhe Beogradit për çështjet e mjekësisë ligjore lidhur me personat e zhdukur. Në prill, në 
takimin tematik për Kizhevakun, të mbajtur nga nëngrupi punues për mjekësi ligjore në Beograd, 
ekipi i mjekësisë ligjore i Misionit ndau konkluzionet e tij nga ekzaminimet e mbetjeve të gjetura 
gjatë gërmimeve në guroren e Kizhevakut në Serbi. Nëngrupi punues kryesohet nga KNKK-ja dhe 
përbëhet nga ekspertë të EULEX-it dhe nga përfaqësues të delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit 
për personat e zhdukur. 
 

Misioni gjithashtu mbështeti gërmimet në minierën Shtavalj, në Sjenicë, Serbi, pas një 
kërkese të qartë të Komisionit të Qeverisë së Kosovës për persona të zhdukur. 
 

Përveç kësaj, ekspertët e EULEX-it mbështetën homologët vendorë në punën në terren në 12 
lokacione të ndryshme në Kosovë dhe kontribuan në gjetjen e eshtrave të disa personave. Misioni ka 
ndihmuar gjithashtu Institutin e mjekësisë ligjore në dorëzimin e eshtrave të shtatë personave të 
zhdukur të lidhur me masakrat në Krushë të Madhe dhe Krushë të Vogël në mars të vitit 1999. 
 

Paralelisht me punën në terren, ekspertët e Misionit vazhduan të mbështesin Institutin e 
mjekësisë ligjore në kryerjen e ekzaminimeve të mbetjeve të gjetura rishtazi dhe në rishikimin e 
mbetjeve të mëparshme. Në përgjithësi, Misioni ka ndihmuar IML në dorëzimin e 37 mostrave për 
analizë të ADN-së. 
 

Misioni ka vazhduar mbështetjen për Policinë e Kosovës në fushën e bashkëpunimit 
ndërkombëtar policor. Meqenëse Kosova nuk është anëtare e Interpolit, Misioni lehtësoi shkëmbimin 
e informacionit ndërmjet Njësisë së koordinimit të zbatimit të ligjit ndërkombëtar të PK-së dhe byrove 
qendrore kombëtare të Interpolit nën ombrellën e UNMIK-ut. Misioni gjithashtu lehtësoi shkëmbimin 
e informacionit ndërmjet Europolit dhe PK-së për hetimet e krimeve të rënda përmes zyrës 
ndërlidhëse suedeze të Europol-it, si dhe ndërmjet PK-së dhe autoriteteve serbe (në përputhje me një 
Protokoll ndërmjet Misionit dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë). Misioni vërejti 
përmirësime në shkëmbimin e informacionit ndërmjet shërbimeve policore të Kosovës dhe Serbisë 
përmes Protokollit të lehtësuar nga EULEX-i. 
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Shtojca II: 
 
 
Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar 
 

Gjatë periudhës raportuese një e arritur e madhe ishte shpallja e aktgjykimit të parë gjyqësor 
në Dhomat e Specializuara më 18 maj 2022 në rastin e Prokurorit të Specializuar kundër Hysni 
Gucatit dhe Nasim Haradinajt. Trupi gjykues II i shpalli të dy të akuzuarit fajtorë për tri nga katër 
pikat e akuzuara në aktakuzë, përkatësisht për pengim të personave zyrtarë në kryerjen e detyrave 
zyrtare, frikësim gjatë procedurës penale dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës. Të dy të akuzuarit 
u dënuan me katër vjet e gjysmë burgim dhe me gjobë prej 100 euro. Të dy të akuzuarit u liruan nga 
akuza për hakmarrje. 
 

Procedurat e gjykimit u zhvilluan gjatë 32 ditëve ndërmjet 7 tetorit 2021 dhe 3 shkurtit 2022. 
Gjatë kësaj kohe, gjithsej 14 dëshmitarë u thirrën nga të dyja palët, 18 deklarata të dëshmitarëve të 
mbrojtjes u pranuan dhe gjithsej 237 prova u paraqitën si dëshmi. 
 

Procedurat gjyqësore u zhvilluan gjatë 32 ditëve midis 7 tetorit 2021 dhe 3 shkurtit 2022. 
Gjatë kësaj kohe, u thirrën gjithsej 14 dëshmitarë nga të dyja palët, u pranuan 18 deklarata të 
dëshmitarëve të mbrojtjes dhe gjithsej 237 prova u paraqitën si dëshmi. 
 

Gjatë procedurës paraprake dhe asaj gjyqësore në këtë rast janë dorëzuar gjithsej 963 dosje, 
nga të cilat 385 urdhra dhe vendime nga Kryetarja e DHS, gjyqtari i procedurës paraprake, trupi 
gjykues dhe kolegjet e Gjykatës së apelit, 204 dosje nga Zyra e Prokurorit të Specializuar, 280 nga 
mbrojtja dhe 93 nga Sekretaria. 
 

Të dy të akuzuarit paraqitën ankesë kundër aktgjykimit të gjyqit më 17 qershor 2022, dhe 
Kryetarja e DHS më 21 qershor 2022, caktoi një panel të Gjykatës së apelit për të vendosur mbi 
ankesat. ZPS tregoi se nuk synonte të apelonte aktgjykimin gjyqësor. Konferenca e parë para apelimit 
u mbajt më 5 korrik 2022 dhe përmbledhjet e apelit u dorëzuan më 19 gusht 2022, në përputhje me 
Rregulloren e punës dhe provave të DHS. 
 

Rasti i Prokurorit të Specializuar kundër Salih Mustafës gjithashtu ka përparuar dukshëm 
gjatë periudhës raportuese. Trupi gjykues e mbylli lëndën më 15 shtator 2022, saktësisht një vit nga 
deklarata fillestare e ZPS më 15 shtator 2021. Gjatë procedurave gjyqësore, të cilat u zhvillua gjatë 
49 ditëve, në gjykatë u dëgjuan 29 dëshmitarë nga të dyja palët. Më 22 qershor 2022, trupi gjykues e 
mbylli fazën e provave të procedurës dhe palët dorëzuan dokumentet e tyre përfundimtare të gjykimit 
më 21 korrik 2022. Deklaratat përmbyllëse u mbajtën nga 13 deri më 15 shtator 2022. 
 

Trupi gjykues në këtë rast po ashtu pranoi kërkesën e avokatit të viktimave dhe caktoi një 
ekspert financiar për të llogaritur dëmet materiale dhe humbjet ekonomike nga viktimat e pretenduara 
direkte në këtë rast. Ekspertiza është dorëzuar më 25 qershor 2022. 
 

Procedura paraprake në rastin e Prokurorit Special kundër Thaçit dhe të tjerëve ishte në 
vazhdim e sipër gjatë periudhës raportuese. Gjatë asaj kohe janë mbajtur tetë konferenca për të 
raportuar mbi progresin e procedurës, më e fundit prej të cilave u zhvillua më 8 shtator 2022. Më 30 
qershor 2022, Kryetarja e DHS caktoi një panel të Gjykatës Supreme, të cilin ajo e kryeson në 
përputhje me nenin 32(1) të Ligji për Dhomat e Specializuara dhe Zyrën e Prokurorit të Specializuar, 
për të vendosur lidhur me kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë të paraqitur nga z. Kadri Veseli më 
29 qershor 2022, në lidhje me paraburgimin e tij. 
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Më 15 gusht 2022, paneli i Gjykatës Supreme nxori vendimin e tij, duke konstatuar se z. 

Veseli nuk kishte dëshmuar se kishte pasur shkelje thelbësore të procedurave në Ligj dhe Rregullore. 
Prandaj, kolegji i Gjykatës Supreme e hodhi poshtë kërkesën e z. Veseli në tërësi. Kjo është hera e 
parë që panelit të Gjykatës Supreme i është ngarkuar një kërkese. 
 

Një tjetër moment i rëndësishëm u arrit më 15 shtator 2022, kur gjyqtari i procedurës 
paraprake e njoftoi Presidenten se rasti i Prokurorit Special kundër Pjetër Shalës do të ishte gati për 
t’u dërguar në gjykim më 21 shtator 2022. Kryetarja e DHS caktoi një trup gjykues për atë rast në të 
njëjtën ditë. Gjatë periudhës raportuese është mbajtur një konferencë për të raportuar mbi progresin 
e kësaj lënde. 
 

Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese u angazhua me shqyrtimin e pesë referimeve 
gjatë periudhës raportuese. Më 13 qershor 2022, 6 korrik 2022 dhe 22 gusht 2022, DHSGJK nxori 
vendime për kërkesat e z. Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakup Krasniqit dhe Pjetër Shalës, duke 
pretenduar shkelje të të drejtave të tyre themelore dhe duke kundërshtuar, ndër të tjera, ligjshmërinë 
e akuzës ‘ndërmarrje e përbashkët kriminale’ dhe juridiksionin e DHS, si dhe shkelje të të drejtave 
për gjykim të drejtë. Paneli konstatoi se këto kërkesa janë të parakohshme dhe i shpalli të 
papranueshme në pajtim me nenin 113(7) të Kushtetutës së Kosovës, nenin 49(3) të Ligjit dhe 
rregullin 14(f) të rregullores së punës për Dhomën e Specializuar të Gjykatës Kushtetuese. Në 
vendimet e saj, DHSGJK konstatoi, ndër të tjera, se e drejta zakonore ndërkombëtare mund të 
zbatohet drejtpërdrejt pranë DHS. 
 

Seancat publike, 40 prej të cilave në katër rastet u zhvilluan gjatë periudhës raportuese, janë 
transmetuar në faqen e internetit të DHS në tri gjuhët zyrtare të gjykatës - shqip, serbisht dhe anglisht 
- dhe incizimet e tyre janë në dispozicion në kanalin YouTube të DHS. Gjatë periudhës raportuese, 
16 dëshmitarë u paraqitën për të dëshmuar, u shqyrtuan 1000 dosje dhe u bë përkthimi i 480 
dokumenteve. 
 

DHS kanë kryer tri vizita me përcjellje të një të paraburgosuri në Kosovë për arsye humanitare 
në maj dhe korrik 2022, në pajtim me vendimet e panelit përkatës. Deri më tani ka pasur gjashtë vizita 
me percjellje të të paraburgosurve. 
 

Aktualisht janë tetë të paraburgosur në objektet e paraburgimit të DHS, të cilat monitorohen 
nga Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit të Kuq (KNKK) dhe Ombudspersoni i DHS. KNKK-ja vizitoi 
objektet në prill 2022. Mesi i korrikut 2022 shënoi një vit që nga rifillimi i vizitave familjare me prani 
fizike me të paraburgosurit. Gjatë periudhës raportuese janë realizuar mbi 375 vizita nga miqtë dhe 
familjarët e të paraburgosurve. 
  

Numri i viktimave pjesëmarrëse është rritur gjatë periudhës raportuese. Më 25 maj 2022, 
gjyqtari i procedurës paraprake ka nxjerrë një vendim të tretë në lëndën Thaçi dhe të tjerët, duke 
pranuar 12 aplikantë të rinj në procedurë si viktima pjesëmarrëse. Më 11 gusht 2022, gjyqtari i 
procedurës paraprake pranoi edhe një viktimë tjetër në rastin Shala. Aktualisht janë 42 viktima 
pjesëmarrëse në tre nga katër rastet pranë DHS-dy në lëndën kundër z. Shalës, tetë në lëndën kundër 
z. Mustafës dhe 32 në lëndën kundër z. Thaçi dhe të tjerët. 
 

Lista e disponueshme publike e avokatëve përmban 224 persona të kualifikuar për të punuar 
pranë Dhomave të Specializuara, nga të cilët 109 janë të kualifikuar për të përfaqësuar viktimat. 
 

Më 1 prill 2022, Ministresha e Drejtësisë së Kosovës, Albulena Haxhiu dhe delegacioni i saj 
u prit nga Kryetarja e DHS dhe Sekretaria e DHS në ambientet e DHS në Hagë. U diskutua për 
skemën e ndihmës juridike të Dhomave të Specializuara, lehtësimin e vizitave familjare me të 
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paraburgosurit dhe çështje të tjera brenda kornizës ligjor të gjykatës. 
 

Më 16 maj 2022, gjyqtarët e Dhomave të Specializuara u takuan në ambientet e gjyqit për 
takimin e parë me prani fizike që nga pandemia COVID-19. Gjatë asaj dite, gjyqtarët e DHS përuruan 
zyrtarisht sallën e gjyqit të DHS dhe u takuan me stafin mbështetës. 
 

Nga data 23 qershor deri më 24 qershor 2022, Presidentja e DHS, Sekretaria e DHS dhe 
Prokurori i Specializuar mirëpritën në ambientet e tyre përfaqësuesit e shteteve anëtare të Bashkimit 
Evropian (BE) që formojnë Komitetin e BE-së për aspektet civile të menaxhimit të krizave. Këta 
kryesues dhanë informacione të përditësuara mbi zhvillimet e fundit dhe iu përgjigjën pyetjeve. Të 
ftuarve iu ofrua gjithashtu një vizitë në ambientet dhe ata dëgjuan prezantime nga një numër i shefave 
të njësive të DHS.  

 
Më 28 qershor 2022, u publikua në internet raporti vjetor i DHS dhe i ZPS 2021 në shqip, 

serbisht dhe anglisht. 
 

Më 4 korrik 2022, Presidentja e Dhomave të Specializuara iu drejtua përfaqësuesve të 
shoqërisë civile dhe mediave nga Kosova gjatë një ngjarjeje informuese të organizuar në internet. 
Aktivitete të tjera informuese gjatë periudhës raportuese përfshinin prodhimin dhe transmetimin e 
videoklipeve dhe infografikave rreth gjykatës, dhe organizimin e ngjarjeve për publikun e gjerë, të 
rinjtë, përfaqësuesit e OJQ-ve, avokatët dhe të tjerë në komunitetet në mbarë Kosovën, me prani 
fizike dhe përmes internetit. 
 

ZPS vazhdoi të angazhohej në procese gjyqësore paraprake me avokatët mbrojtës për një 
numër të madh çështjesh, duke përfshirë parashtresat e dorëzuara në gjykatë që kërkonin lirimin e 
përkohshëm të klientëve të tyre në përputhje me kornizën ligjore të DHS. Ajo i ka kundërshtuar këto 
kërkesa, duke argumentuar në një sërë dosjesh se ekzistonte një rrezik shumë real që, nëse lirohen, të 
akuzuarit do të tentonin të pengojnë procedurat gjyqësore dhe të ndërhyjnë tek dëshmitarët. 
 

ZPS ka vazhduar gjithashtu të marrë në pyetje dëshmitarë dhe të dyshuar si në Hagë ashtu edhe 
në Prishtinë, duke shqyrtuar provat dokumentare të mbledhura gjatë hetimit dhe duke i përgatitur ato 
për qëllime të zbulimit, dhe duke punuar me autoritetet përkatëse për të siguruar që dokumentet të 
miratohen për përdorim në gjykatë dhe dëshmitarët të lirohen të dëshmojnë në gjykatë. Kjo zyrë 
vazhdon të kërkojë angazhimin dhe mbështetjen e komunitetit ndërkombëtar, organizatave 
ndërkombëtare dhe shteteve individuale në këto dhe në të gjitha aktivitetet. 
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Shtojca III: 
 

Përbërja dhe fuqia e komponentës policore të Misionit të 
Administratës së Përkohshme të Kombeve të Bashkuara në Kosovë 
(nga 15 shtatori 2022) 

 
Shteti  Gra Burra Gjithej  

Austria 1 - 1 

Finlanda - 2 2 

Gjermania 1 - 1 

Hungaria - 1 1 

Sllovenia - 1 1 

Federata Ruse  1 1 2 

Mbretëria e Bashkuar e Britanisë 
së Madhe dhe Irlandës Veriore  

- 1 1 

Gjithsej 3 6 9 

 
 

Përbërja dhe fuqia e komponentës ndërlidhëse ushtarake e 
Misionit të Adminstratës së Përkohashme të Kombeve të 
Bashkuara në Kosovë 
(nga 15 shtatori 2022) 

 
Shteti Gra Burra Gjithsej 

Çekia - 2 2 

Polonia - 2 2 

Republika e Moldavisë - 1 1 

Rumania - 1 1 

Turqia 1 1 2 

Gjithsej 1 7 8 
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