
Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

1

Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

Vlerësim i qa sjes së ko mu ni te te ve 
pakicë në si ste min e 
drejtësisë në Kosovë

Raport

Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re Kosovë
Mars 2009 – Shkurt 2010

Di scla i mer
Ky publikim është përgatitur në kuadër të projektit “Promovimi dhe mbrojtja e të drejtave të pakicave në Kosovë”, i cili financohet 
bashkërisht nga Bashkimi Evropian – Instrumenti Evropian për Demokraci dhe të Drejtat e Njeriut dhe OSBE-ja - Komisariati i Lartë 
për Pakicat Kombëtare. 
Përmbajtja e këtij publikimi është përgjegjësi e Fondit për të Drejtën Humanitare Kosovë dhe në asnjë mënyrë nuk mund të merret 
se ajo paraqet qëndrimet e Bashkimit Evropian apo OSBE-së – Komisariatit të Lartë për Pakicat Kombëtare.

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë
Dokumentimi dhe Kujtesa



Forum za tran zi ci o nu prav du

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

2



Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

3

Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

PËRMBAJTJA

PËRMBLEDHJE.......................................................................................................................................5
       
HYRJE......................................................................................................................................................5
        

1. ME TO DO LO GJIA...........................................................................................................6

1.1. Vështirësitë në ma rr jen e in for ma ta ve nga gjyka tat....................................................................8
     

GJE TJET KRYESO RE TË HU LUM TI MIT..............................................................................................8
     

1. PUNËSIMI I PJESËTARËVE TË KO MU NI TE TIT NË GJYKA TAT E KOSOVËS...................9

2. E DREJ TA PËR NDIHMË JU RI DI KE PA PAGESË......................................................................10

3. IM PLE MEN TI MI I LI GJIT PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE NË GJYKA TAT E KOSOVËS......10

4. MUN GE SA E NU MRIT TË SAKTË APO KOM PLET TË RAS TE VE......................................10
    
5. LËNDËT E PJESËTARËVE TË KO MU NI TE TE VE PAKICË NË KOSOVË................................11

GJYKA TAT DHE MAN DA TI I TYRE .....................................................................................................12
          

GJYKA TAT E QAR KUT1.  .....................................................................................................12

GJYKA TAT KO MU NA LE 2. .................................................................................................12

GJYKA TAT KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE3. ...................................................................12

GJYKA TA SU PRE ME E KOSOVËS4. .......................................................................................12

GJYKA TA E LARTË PËR KUNDËRVAJTJE  5. ..........................................................................13

GJYKA TAT NË RA JO NIN E PEJËS/PEĆ6. ...................................................................................14 
     

GJYKA TA E QAR KUT NË PEJË/PEĆ
GJYKA TAT KO MU NA LE NË RA JO NIN E PEJËS/PEĆ 
GJYKA TA KO MU NA LE NË PEJË/PEĆ
GJYKA TA KO MU NA LE NË ISTOG/IS TOK
GJYKA TA KO MU NA LE NË DEÇAN/DE ČA NE
GJYKA TA KO MU NA LE NË GJAKOVË/ÐA KO VI CA
GJYKA TA KO MU NA LE NË KLINË/KLI NA
GJYKA TAT KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E PEJËS/PEĆ 
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË PEJË/PEĆ
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË ISTOG/IS TOK
GJYKA TA KO MU NA LE KUNDËRVAJTJE NË DEÇAN/DE ČA NE
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË GJAKOVË/ÐA KO VI CA
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË KLINË/KLI NA

GJYKA TAT NË RA JO NIN E MITROVICËS/MI TRO VI CA 7. ...............................................17 



Forum za tran zi ci o nu prav du

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

4

GJYKA TA KO MU NA LE NË SKEN DE RAJ/SR BI CA
GJYKA TA KO MU NA LE NË VUS HTR RI/VU ČI TRN
GJYKA TAT KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E MITROVICËS/ MI TRO VI CA 
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË SKEN DE RAJ/SR BI CA
GJYKA TA PËR KUNDËRVAJTJE NË VUS HTR RI/VU ČI TRN

8. GJYKA TAT NË RA JO NIN E GJI LA NIT/GNJI LA NE...............................................................................19 
      
GJYKA TA E QAR KUT NË GJI LAN/GNJI LA NE 
GJYKA TAT KO MU NA LE NË RA JO NIN E GJI LA NIT/GNJI LA NE
GJYKA TA KO MU NA LE NË KAMENICË/KA ME NI CA
GJYKA TA KO MU NA LE NË VI TI/VI TI NA
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË GJI LAN/GNJI LA NE
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË KAMENICË/KA ME NI CA

9. GJYKA TAT NË RA JO NIN E PRISHTINËS/PRI ŠTI NA..........................................................................21 
    
GJYKA TA E QAR KUT NË PRISHTINË/PRI ŠTI NA
GJYKA TA KO MU NA LE NË PRISHTINË/PRI ŠTI NA
GJYKA TA KO MU NA LE NË PODUJEVË/PO DU JE VO
GYKA TA KO MU NA LE NË GLLO GOVC/GLO GO VAC
GJYKA TA KO MU NA LE NË LI PJAN/LI PLJA NE
GJYKA TA KO MU NA LE NË FE RI ZAJ/URO ŠE VAC
GJYKA TA KO MU NA LE NË KAÇANIK/KA ČA NIK
GJYKA TAT KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E PRISHTINËS /PRI ŠTI NA 
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTE NË PODUJEVË/PO DU JE VO
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË GLLO GOVC/GLO GO VAC
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË LI PJAN/LI PLJA NE
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË KAÇANIK/KA ČA NIK
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË FE RI ZAJ/URO ŠE VAC

10. GJYKA TAT NË RA JO NIN E PRI ZRE NIT/PRI ZREN............................................................................25 
        
GJYKA TA E QAR KUT NË PRI ZREN
GJYKA TA KO MU NA LE NË PRI ZREN
GJYKA TA KO MU NA LE NË MALISHEVË/MA LI ŠE VO
GJYKA TA KO MU NA LE NË SUHAREKË/ SU VA RE KA
GJYKA TA KO MU NA LE NË DRA GASH/DRA GAŠ
GJYKA TA KO MU NA LE NË RA HO VEC/ORA HO VAC
GJYKA TAT KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E PRI ZRE NIT/PRI ZREN GJYKA TA 
KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË MALISHEVË/MA LI ŠE VO
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË SUHAREKË/SU VA RE KA
GJYKA TA KO MU NA LE PËR KUNDËRVAJTJE NË DRA GASH/DRA GAŠ

11. QA SJA NË GJYKA TAT E KOSOVËS NGA KËNDVËSHTRIMI I PA KI CA VE......................................28
KON KLU ZI O NET.....................................................................................................................................31
RE KO MAN DI MET...............................................................................................................................32
PRE ZAN TI MI TA BE LAR - Shtoj ca 1 ........................................................................................................35
KOR NI ZA LI GJO RE PËR PA KI CAT KOMBËTARE - KRO NO LO GJIA - Shtoj ca 2 ..................................41



Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

5

Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

1 Kur bëhet fjalë për kornizën 
ligjore duhet thënë se FDH 
Kosovë ka monitoruar imple-
mentimin e dispozitave të 
Kushtetutës së Kosovës: nenin 
57 të Kapitullit të III-të në 
lidhje me nenet 24, 31 dhe 
32 të Kapitullit të II-të  të 
Kushtetutës dhe pikën (j) 
të nenit 4 të Ligji kundër 
diskriminimit që rregullon 
trajtimin e barabartë të gjithë 
qytetarëve para drejtësisë, pa 
marrë parasysh prejardhjen 
etnike; nenet (12) deri (18) 
të Ligjit për përdorimin e 
gjuhëve në procedurat gjyqë-
sore, sikurse edhe Rregulloren 
e UNMIK-ut numër 2006/36, 
që ka të bëjë me ndihmën 
ligjore. 

PËRMBLEDHJE

Gjatë periudhës mars 2009 – shkurt 2010, Fon di 
për të Drejtën Hu ma ni ta re Kosovë (FDH Kosovë) 
vi zi toi shumicën e gjyka ta ve në Kosovë dhe zhvil-
loi in ter vi sta me për faq ësu e sit e tyre, me qëllim 
që të sigurojë të dhëna për shkallën e punësimit 
të pjesëtarëve nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë 
në gjyka tat e Kosovës, të shohë nëse ekzistojnë 
kus hte për ofri min e ndihmës li gjo re fa las, të 
vlerësojë nëse gjyka tat në Kosovë respektojnë 
Li gjin për përdorimin e gjuhëve dhe të in for mo het 
se në ci lat ra ste pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë 
janë palë në procedurë dhe sa është nu mri i ras te-
ve të përfunduara si pas përkatësisë kombëtare të 
palëve. Hu lum ti mi është plotësuar me in ter vi stat 
e re a li zu a ra me pjesëtarët e ko mu ni te te ve që kanë 
pa sur përvojë me gjyka tat në Kosovës. 

FDH Kosovë kon sta ton se nuk është im ple me nu ar 
në tërësi kor ni za li gjo re që rre gul lon për faq ësi min 
e pjesëtarëve të ko mu ni te te ve pakicë në in sti tu ci o-
net gjyqëso re të Kosovës. Kor ni za thek son se in sti-
tu ci o net gjyqëso re du het të kenë të paktën 15 për 
qind pjesëtarë të ko mu ni te te ve jo-shqip ta re, nga të 
ci lat 8 për qind e këtyre po zi ta ve du het t’u takojnë 
serbëve. Si do qoftë, shu mi ca dërmuese e gjykatësve, 
gjykatësve porotë dhe zyrtarëve të administratës 
janë nga radhët e ko mu ni te tit shqip tar.

Për faq ësu e sit e gjyka ta ve pohojnë se e drej ta 
për ndihmë ju ri di ke fa las u ga ran to het të gjithë 
qytetarëve të Kosovës, në kus hte të ba ra bar ta. 
Nga ana tjetër, pje sa dërmuese e të in ter vi stu ar ve 
nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë i thanë FDH-së 
Kosoves të kundërtën, që do të thotë se ata nuk 
janë të in for mu ar mbi të drejtën për për faq ësim 
li gjor pa pagesë, pran daj nuk kanë pa sur mundësi 
të shfrytëzojnë këtë të drejtë ed he pse kanë pa sur 
nevojë për të.

Sa i përket im ple men ti mit të Li gjit për përdorimin 
e gjuhëve, FDH Kosovë erd hi në përfundim se, 
marrë në përgjithësi, li gji është im ple men tu ar në 
të gjit ha gjyka tat në të ci lat është zhvil lu ar hu lum-
ti mi. Gjyka tat e Kosovës e përgatisin do ku men-
ta ci o nin në gjuhët zyrta re të Kosovës, në gjuhën 
ser be dhe shqi pe. Do ku men ta ci o ni i lëshuar nga 
gjyka tat në Pri zren/Pri zren është ed he në gjuhën 
tur ke, me qen ëse ajo është gjit has htu gjuhë zyrta re 

e komunës, së bas hku me gjuhën ser be dhe shqi pe. 
In sti tu ci o net gjyqëso re të Kosovës ofrojnë shër-
bime të përkthimit për të gjit ha palët në gjuhën 
shqi pe dhe ser be, si kur se ed he në gjuhën tur ke 
në komunën e Pri zre nit/Pri zren. Si do qoftë, du het 
thek su ar se nu mri i pamjaftueshëm i përkthyesve 
gjyqësor dhe mun ge sa e pa ji sje ve për përkthim 
si mul tan mund të pa ra qesë pengesë për mbarëva-
jtjen e pro ce du ra ve gjyqëso re. Këshilli Gjyqësor 
i Kosovës në Prishtinë/Pri šti na i përgatit të gjit-
ha do ku men tet zyrta re të ci lat shfrytëzohen nga 
gjyka tat në ko mu ni kim me qytetarët. Këto do ku-
men te nuk janë përgatitur ed he në gjuhën tur ke. 

Gjyka tat e Kosovës nuk janë në gjen dje të azhurnojnë 
të dhënat për lëndët gjyqëso re. Shu mi ca e gjyka ta-
ve en de nuk kanë të in sta lu ar bazën e të dhënave në 
formë elek tro ni ke, pran daj ato mbajnë evidencën e 
ras te ve në mënyrë ma nu a le. FDH Kosovë ka kon-
sta tu ar se nu mri i ras te ve ku pjesëtarët e ko mu ni te-
te ve pakicë pa ra qi ten si palë ka shënuar rri tje vit pas 
vi ti. Këto janë kryesisht lëndë jo kon te sti mo re dhe 
trashëgimore, të ci lat gjyka tat ko mu na le i kanë zgjid-
hur në masën më të mad he. Megjithatë, FDH Kosovë, 
du ke u ba zu ar në hu lum ti min e kryer dhe në bazë të 
sta ti sti ka ve që dis po non, kon klu don se ka mungesë 
të efi ka si te tit në gjyka tat e Kosovës, që është në për-
puthje ed he me qëndri met e të gjit ha ko mu ni te te ve në 
Kosovë, të ci lat janë shumë të pakëna qu ra me punën 
e gjyka ta ve. Gjit has htu, FDH Kosovë është in for mu ar 
nga për faq ësu e sit e gjyka ta ve për mungesën e pa ji sje-
ve tek ni ke dhe re sur se ve njerëzore që pamundësojnë 
zgjid hjen më efi ka se të ras te ve. 

HYRJE 

Nga mar si i vi tit 2009 de ri në shkurt të vi tit 2010, 
Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re – Kosovë (FDH 
Kosovë) re a li zoi një hu lum tim për të vlerësuar nëse 
in sti tu ci o net gjyqëso re të Kosovës respektojnë në 
tërësi kornizën li gjo re1 për mbroj tjen e të drej ta-
ve të pa ki ca ve në punën e gjyka ta ve dhe shkallën 
e punësimit të pjesëtarëve të ko mu ni te te ve pakicë 
në in sti tu ci o net gjyqëso re të Kosovës. Hu lum ti mi 
kis hte për qëllim të vlerësojë korrektësinë, pro fe-
si o na li zmin dhe efi ka si te tin e gjyka ta ve në Kosovë 
dhe të identifikojë zbrazëtirat në im ple men ti min 
e ma sa ve dhe me ka ni zma ve li gjor që garantojnë të 
drej tat e pa ki ca ve, me syni min që të rrisë vetëdijen 
e vendimmarrësve për këto çështje. 
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Për këtë qëllim FDH Kosovë zhvil loi 48 in ter vi sta 
me për faq ësu e sit e gjyka ta ve ko mu na le, gjyka ta ve 
për kundërvajtje, gjyka ta ve të qar kut, Gjykatës së 
Lartë për Kundërvajtje dhe Gjykatës Su pre me dhe 
32 in ter vi sta me pjesëtarët e ko mu ni te te ve që kanë 
qenë apo vazhdojnë të jenë palë në pro ce du rat 
gjyqëso re që zhvil lo hen në gjyka tat e Kosovës.

Hu lum ti mi është zhvil lu ar në gjithë ter ri to rin e 
Kosovës: hu lum tu e sit e FDH Kosovë kanë zhvil lu-
ar in ter vi sta me për faq ësu e sit e Gjykatës Su pre me 
të Kosovës, Gjykatës së Lartë për Kundërvajtje 
të Kosovës, gjyka ta ve të qar kut në Prishtinë/Pri-
šti na, Gji lan/Gnji la ne, Pri zren/Pri zren dhe Pejë/
Peć, gjyka ta ve ko mu na le në Gllo goc/Glo go vac, 
Podujevë/Po du je vo, Li pjan/Li pljan, Vus htr ri/Vu či-
trn, Sken de raj/Sr bi ca, Fe ri zaj/Uro še vac, Kaçanik/
Ka ča nik, Kamenicë/Ka me ni ca, Malishevë/Ma li še-
vo, Suharekë/Su va Re ka, Pri zren/Pri zren, Ra ho-
vec/Ora ho vac, Dra gash/Dra gaš, Deçan/De ča ne, 
Pejë/Peć, Gjakovë/Đa ko vi ca, Klinë/Kli na dhe 
Istog/Is tok, gjyka tat ko mu na le për kundërva-
jtje në Gllo goc/Glo go vac, Podujevë/Po du je vo, 
Li pjan/Li pljan, Vus htr ri/Vu či trn, Sken de raj/Sr bi-
ca, Gji lan/Gnji la ne, Fe ri zaj/Uro še vac, Kaçanik/
Ka ča nik, Kamenicë/Ka me ni ca, Malishevë/Ma li še-
vo, Suharekë/Su va Re ka, Ra ho vec/Ora ho vac, Dra-
gash/Dra gaš, Deçan/De ča ne, Pejë/Peć, Gjakovë/
Đa ko vi ca, Klinë/Kli na, Istog/Is tok dhe degën e 
Gjykatës Ko mu na le dhe Gjykatës Ko mu na le për 
Kundërvajtje të Fe ri za jit/Uro še vac në Shtërpce/
Štrp ce dhe degën e Gjykatës Ko mu na le të 
Prishtinës/Pri šti na në Graçanicë/Gra ča ni ca. 

Hu lum tu e sit e FDH Kosovë gjatë këtij pro ce si nuk 
ia dolën të mar rin të dhënat nga or ga net gjyqëso-
re në Mitrovicë/Mi tro vi ca, Le po sa viq/Le po sa viq 
dhe Zu bin Po tok/Zu bin Po tok, për arsye se këto 
gjyka ta nuk janë në funk sion nga 20 shkur ti i vi tit 
2008.2 FDH Kosovë nuk ka si gu ru ar të dhëna nga 
Gjyka ta Ko mu na le në Prishtinë/Pri šti na, Gji lan/
Gnji la ne, Vi ti/Vi ti na, si kur se ed he nga Gjyka ta 
Ko mu na le për Kundërvajtje në Prishtinë/Pri šti na, 
Pri zren/Pri zren dhe Vi ti/Vi ti na sep se për shkak 
të mbingarkesës me punë këto gjyka ta nuk is hin 
në gjen dje të na ofrojnë in for ma tat e kërkuara. Në 
ra stin e Gjykatës Ko mu na le në Gjakovë/Đa ko vi ca, 
Fon di për të Drejtën Hu ma ni ta re nuk mo ri asnjë 
informatë për shkak të mungesës së gatishmërisë 
të për faq ësu e sve të kësaj gjyka te për të ofru ar të 
dhënat e kërkuara. 

1. ME TO DO LO GJIA

Me qëllim që të sigurojë ko mu ni kim të mirë 
dhe zhvil lim të suksesshëm të hu lum ti mit, FDH 
Kosoves ka përgatitur dhe u ka dërguar nga një 
letër të gjithë kryetarëve dhe administratorëve të 
gjyka ta ve të Kosovës, përmes së cilës i ka in for-
mu ar ata me qëlli min e hu lum ti mit dhe ka de fi-
nu ar pi kat e bashkëpunimit. Për këtë qëllim është 
përgatitur një pyetësor i posaçëm për in ter vi sti min 
e administratorëve të gjyka ta ve dhe për faq ësu e sve 
të ko mu ni te te ve pakicë. Pyetësori i përgatitur për 
gjyka tat ka për qëllim të ofrojë përgjigje në pyetjet 
e mëposhtme:

A u drej to hen pjesëtarët e pa ki ca ve gjyka ta ve • 
në Kosovë? 
Sa janë të për faq ësu ar mi no ri te tet në si ste min • 
e drejtësisë të Kosovës (nu mri i gjykatësve, 
prokurorëve, gjykatësve porotë dhe nëpunësve 
ad mi ni stra tiv) 
A i përgjigjen pa ki cat si ste mit Ko so var të • 
drejtësisë (a pa ra qi ten në gjyki me dhe se an-
cat tje ra gjyqëso re – në ras tet ku palë janë 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë; sa është 
nu mri i lëndëve të ini ci u ar pranë gjyka ta ve 
nga pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë nga vi ti 
1999; sa është nu mri i lëndëve të zgjid hu ra?) 
Çfarë është natyra e lëndëve të ini ci u a ra?• 
Në ç’masë janë të in for mu ar pjesëtarët e • 
ko mu ni te te ve pakicë me mundësinë për të 
kërkuar drejtësi në Kosovë?

Gjatë punës në ter ren është grum bul lu ar një numër 
i konsiderueshëm i ma te ri a le ve që shërbejnë si 
mo stra dhe kanë të bëjnë me korrespondencën 
e gjyka ta ve me palët, për shem bull cer ti fi ka tat e 
gjykatës, fte sa për gjykatë, ak tven di met e gjyka-
ta ve, fletëdërgesat, dënimet me gjobë, fte sat për 
seancë kryeso re etj. FDH Kosovë ka si gu ru ar ko pje 
të ra por te ve të punës të lëshuara nga di sa gjyka ta 
ko mu na le dhe gjyka ta ko mu na le për kundërvajtje 
të dorëzuara në Se kre ta ri a tin e Këshillit Gjyqësor 
të Kosovës, sikundër ed he një numër të konsid-
erueshëm të ra por te ve të përgatitura për qëlli met 
e hu lum ti mit të FDH-së Kosoves. 

As htu siç është ce kur më lartë, FDH Kosovë ka in ter-
vi stu ar 32 pjesëtarë të ko mu ni te te ve pakicë, të cilët 
kanë qenë apo janë ako ma palë në pro ce du rat që 

2 Raporti i OSBE-së, Sistemi 
Gjyqësor në Mitrovicë/

Mitrovica, raport mujor - 
dhjetor 2008
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zhvil lo hen në gjyka tat e Kosovës, me qëllim që të 
kuptojnë përshtypjet e tyre mbi zba ti min e drejtësisë 
në Kosovë. Për shkak të ku fi zi me ve ko ho re, hu lum-
ti mi mbi eks pe ri en cat e pjesëtarëve të ko mu ni te te ve 
pakicë me in sti tu ci o net gjyqëso re të Kosovës është 
ku fi zu ar vetëm në këto ko mu na: Pejë/Peć, Gji lan/
Gnji la ne, Kamenicë/Ka me ni ca, Pri zren/Pri zren, 
Prishtinë/Pri šti na dhe Li pjan/Li plja ne. Këto ko mu-
ni te te janë zgjed hur pikërisht për shkak të nu mrit të 
madh të pjesëtarëve të pa ki ca ve që jetojnë në ven det 
e lartpërmendura. Gjatë pro ce sit të in ter vi sti mit janë 
pa ras htru ar pyetjet e mëposhtme:

A u janë drej tu ar ndonjëherë gjyka ta ve në • 
Kosovë? Nëse përgjigja është ne ga ti ve atëherë 
u kërkohet të sqa rojnë arsyet pse, për shem-
bull: sep se nuk kanë pa sur nevojë për një 
gjë të tillë, ose për arsye tje ra (për shem bull: 
gjyka ta është shumë larg nga ven di ku ata 
jetojnë, nuk kanë tran sport apo sep se nuk u 
besojnë gjyka ta ve të Kosovës)? 
Nëse përgjigja është po zi ti ve, atëherë u kërko-• 
het të sqa rojnë ci la ve gjyka ta u janë drej tu ar 
(gjyka ta, ju ri dik si o ni, ven di) dhe ta përsh-
kruajnë ra stin në fjalë? 
Në cilën gjuhë i janë drej tu ar gjykatës? A kanë • 
marrë sqa rim nga gjyka ta dhe nëse përgjigja 
është po zi ti ve, në çfarë gju he: gjuhën am ta re 
apo gjuhë tjetër. 
Në çfarë gju he janë zhvil lu ar se an cat gjyqëso-• 
re dhe a kanë pa sur përkthim në gjuhën 
am ta re? 
A janë an ku ar ndonjëherë nëse nuk kanë • 
marrë përgjigje nga gjyka ta apo nëse kanë 
qenë të pakëna qur me punën e saj?
A janë të njof tu ar me të drejtën për ndihmë • 
ju ri di ke fa las dhe a e kanë shfrytëzuar ndon-
jëherë këtë shërbim? 

Në fund, eki pi i hu lum tu e sve të FDH Kosovë kreu 
di sa vi zi ta në zyrat ndërlidhëse me gjyka tat, të 
the me lu a ra nga de par ta men ti për In te gri min e 
Gjyqëso rit të Ministrisë së Drejtësisë së Kosovës 
dhe të ci lat funksionojnë në bazë të rre gul lo res 
të UN MIK-ut.3 Këto zyra kanë man dat të ofrojnë 
tran sport, shërbime tek ni ke dhe ju ri di ke për palët 
në procedurë, me qëllim që ta lehtësojnë sa më 
shumë që është e mun dur qa sjen e pjesëtarëve të 
ko mu ni te te ve pakicë në si ste min e drejtësisë. Për-
faq ësu e sve të këtyre in sti tu ci o ne ve u janë pa ras-
htru ar këto pyetje:

Ci li është qëlli mi i the me li mit të Zyra ve ndër-• 
lidhëse me gjyka tat?
Ç’lloj ndih me ofrojnë këto zyra dhe për kë?• 
Sa është nu mri i lëndëve që kanë pra nu ar ato?• 
Ci lat janë re a gi met nga shfrytëzuesit e shër-• 
bimeve?
Ci lat janë an ke sat më të shpes hta që dëg-• 
jojnë gjatë punës së tyre të përditshme me 
qytetarë?

1.1. Vështirësitë në si gu ri min e të 
dhënave nga gjyka tat

Mbled hja e in for ma ta ve nga re gji strat e gjyka ta ve 
is hte një sfidë e mad he për punën e hu lum tu e sve të 
Fon dit për shkak të mungesës së bazës së të dhënave 
të kom pju te ri zu a ra në gjyka ta dhe për fak tin se 
palët në procedurë nuk janë të ka te go ri zu ar si pas 
përkatësisë kombëtare. Kjo do të thotë se re gji strat 
e gjyka ta ve nuk kanë kolonë të posaçme që iden ti-
fi kon përkatësinë et ni ke të palëve. Hu lum tu e si ynë 
is hte i “detyru ar” që të kërkojë me mirësjellje nga 
per so ne li i gjyka ta ve të ndryshme të ndajë kohë 
shtesë në mënyrë që të ofrojë të dhënat e kërkuara, 
gjë që në tërësi va rej nga vul lne ti i mirë i per so ne lit. 
Shpeshherë hu lum tu e sit së bas hku me per so ne-
lin janë detyruan t’i shfletojnë në mënyrë ma nu a le 
re gji strat e gjykatës, në mënyrë që të identifikojnë 
përkatësinë kombëtare të palëve në procedurë. Si tu-
a tat e til la nor ma lisht kis hin ndi kim në hu lum tim, 
me qen ëse në di sa ra ste is hte e vështirë të dal lo-
hej kombësia e palëve në procedurë, për arsye se 
pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tas 
kanë emra dhe mbi e mra të ngjashëm me shumicën 
shqip ta re. Llo ga ri tja e lëndëve të pra nu a ra, të kom-
ple tu a ra dhe atyre në pri tje për t’u zgjid hur si pas 
përkatësisë kombëtare të palëve në procedurë ngan-
jëherë is hte e vështirë nga se is hte e pa mun dur për 
t’i fi tu ar të dhënat e përgjithshme dhe pre ci ze, nga 
fak ti se gjyka tat shpeshherë nuk kis hin in for ma ta të 
plo ta për nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra bren da vi tit, 
por vetëm in for ma cion për ras tet e grum bul lu a ra 
dhe të trashëguara nga vi tet pa ra pra ke, të ci lat janë 
tran sfe ru ar në vi tin pa su es. Fak ti se FDH Kosovë nuk 
ar ri ti t’i sigurojë të dhënat nga Gjyka ta Ko mu na le në 
Prishtinë/Pri šti na, e ci la është gjyka ta më e mad he në 
Kosovë, si dhe Gjyka ta Ko mu na le në Gji lan/Gnji la ne, 
Vi ti/Vi ti na dhe Gjyka ta Ko mu na le për Kundërvajtje 
në Prishtinë/Pri šti na, Pri zren/Pri zren dhe Vi ti/Vi ti-
na kis hte ndi kim në shi frat përfundimtare. 

3 Rregullorja e UNMIK-
ut 2005/53; Rregullorja e 
UNMIK-ut 2006/25 (XV, Viii) 
(http://www.unmikonline.org/
regulations/unmikgazette)
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KON STA TI MET KRYESO RE TË 
HU LUM TI MIT

1. PUNËSIMI I PJESËTARËVE TË 
KO MU NI TE TE VE NË GJYKA TAT E 
KOSOVËS 

Kur bëhet fjalë për punësimin e pjesëtarëve të 
ko mu ni te te ve pakicë në gjyka tat e Kosovës mund 
të thu het se nu mri i tyre është larg nga ku o tat e 
cak tu a ra. Rre gul lat4 për Si ste min e Drejtësisë dhe 
Kus hte tu ta e Kosovës5 përmes ma sa ve të im ple-
men tu a ra nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës siguroj-
në se të paktën 15 për qind e sta fit të in sti tu ci o ne ve 
gjyqëso re do të jetë nga radhët e ko mu ni te te ve 
pakicë, nga të cilët 8 për qind të po ste ve do t’u 
takojnë serbëve. (Këshilli Gjyqësor i Kosovës është 
or ga ni më i lartë Gjyqësor i Kosovës dhe është the-
me lu ar në përputhje me Rre gul lo ren e UN MIK–ut 
numër 2005/52. Ky Këshill është kom pe tent dhe 
përgjegjës për emërimin e gjykatësve, prokurorëve 
dhe gjykatësve porotë. Këshilli Gjyqësor i Kosovës 
ka the me lu ar Ko mi te tin e përhershëm këshillues 
për mi no ri te te, në përputhje me ne nin 2 dhe 2.5 të 
Rre gul lo res së UN MIK-ut Nr. 2006/25, me qëllim 
që të: a) Për faq ësojë ko mu ni te tet që nuk janë për-
faq ësu ar sa du het në Si ste min Gjyqësor të Kosovës; 
b) Të ofrojë re ko man di me për nu mrin e po ste ve që 
du het të re zer vo hen për pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
që nuk janë të për faq ësu ar sa du het; c) të inkura-
jojë kthi min e pjesëtarëve të ko mu ni te te ve që nuk 
janë të për faq ësu ar sa du het, të cilët i plotësojnë 
kus htet dhe janë të gatshëm të punojnë si gjykatës 
apo prokurorë në Kosovë d) Të ofrojë re ko man di-
me për re kru ti min e pjesëtarëve të ku a li fi ku ar nga 
radhët e ko mu ni te te ve që nuk janë për faq ësu ar 
sa du het, të cilët do të emërohen si gjykatës apo 
prokurorë, si kur se ed he për punësim në po zi tat 
tje ra bren da Si ste mit Gjyqësor të Kosovës). 
 
FDH Kosovë kon sta toi se pje sa dërmuese e gjykatësve 
në gjyka tat e Kosovës janë shqip tarë: nga gjith sej 254 
gjykatës 234 janë shqip tarë, gjashtë janë turq, tetë 
janë boshnjakë, tre janë serbë dhe tre të tjerë janë 
pjesëtarë të ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian.6 
Gjykatësit e gjyka ta ve të qar kut në Prishtinë/Pri-
šti na dhe Gji lan/Gnji la ne dhe gjykatësit e Gjykatës 
Ko mu na le të Prishtinës/Pri šti na (me përjashtim të 
degës së Gjykatës Ko mu na le të Prishtinës/Pri šti na 

në Graçanicë/Gra ča ni ca) janë eks klu zi visht shqip-
tarë. Shqip tarë janë ed he të gjithë gjykatësit e punë-
suar në gjyka tat ko mu na le në Sken de raj/Sr bi ca, 
Suharekë/Su va Re ka, Malishevë/Ma li še vo, Ra ho-
vec/Ora ho vac, Podujevë/ Po du je vo, Gllo goc/Glo go-
vac, Li pjan/Li pljan, Gjakovë/Đa ko vi ca, Klinë/Kli na, 
Istog/Is tok, Deçan/De ča ne, Vi ti/Vi ti na, Kamenicë/
Ka me ni ca, Kaçanik/Ka ča nik dhe Fe ri zaj/Uro še vac, 
gjykatësit në gjyka tat ko mu na le për kundërvajtje 
në Podujevë/Po du je vo, Gllo goc/Glo go vac, Li pjan/
Li pljan, Suharekë/Su va Re ka, Malishevë/Ma li še vo, 
Ra ho vec/Ora ho vac, Dra gash/Dra gaš, Prishtinë/
Pri šti na, Sken de raj/Sr bi ca, Vus htr ri/Vu či trn, Pejë/
Peć, Gjakovë/Đa ko vi ca, Klinë/Kli na, Istog/Is tok, 
Deçan/De ča ne, Kaçanik/Ka ča nik dhe Fe ri zaj/Uro-
še vac (si kur se ed he në de par ta men tin e Gjykatës 
Ko mu na le për Kundërvajtje të Fe ri za jit/Uro še vac 
në Shtërpce/Štrp ce) dhe në Gjykatën e Lartë për 
Kundërvajtje. Gjykatësit nga radhët e ko mu ni te te-
ve pakicë janë të punësuar në gjyka tat e qar kut në 
Pri zren/Pri zren dhe Pejë/Peć, gjyka tat ko mu na le në 
Dra gash/Dra gaš, Pri zren/Pri zren, Vus htr ri/Vu či trn 
dhe Gji lan/Gnji la ne dhe në Gjykatën Su pre me të 
Kosovës. Si tu a ta është e ngjas hme ed he kur bëhet 
fjalë për nëpunësit ad mi ni stra tiv dhe gjykatësit 
porotë. Gjith sej janë të punësuar 884 nëpunës 
ad mi ni stra tiv, kur se përbërja e tyre kombëtare është 
si vi jon: 830 shqip tarë, 11 turq, 16 boshnjakë, 18 
serbë dhe 9 pjesëtarë të ko mu ni te tit rom, as hka li 
dhe egjip tian. Të gjithë nëpunësit ad mi ni stra tiv në 
gjyka tat e qar kut, gjyka tat ko mu na le dhe gjyka tat 
ko mu na le për kundërvajtje të ce ku ra më poshtë 
janë shqip tarë: Gjyka ta e Qar kut në Gji lan/Gnji la ne, 
gjyka tat ko mu na le në Podujevë/Po du je vo, Suharekë 
/Su va Re ka, Malishevë/ Ma li še vo, Gllo govc/Glo-
go vac, Sken de raj/Sr bi ca, Gjakovë/Đa ko vi ca, Klinë/
Kli na, Istog/Is tok, Deçan/De ča ne, Kaçanik/Ka ča nik 
dhe Li pjan/Li pljan, gjyka tat ko mu na le për kundër-
vajtje në Podujevë/Po du je vo, Gllo govc/Glo go vac, 
Kaçanik/Ka ča nik, Suharekë/Su va Re ka, Malishevë/
Ma li še vo, Sken de raj/Sr bi ca, Pejë/Peć, Gjakovë/
Đa ko vi ca, Klinë/Kli na, Istog/Is tok, Deçan/De ča ne 
dhe në Gjykatën e Lartë për Kundërvajtje. Pjesëtarët 
nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë punojnë si nëpu-
nës ad mi ni stra tiv në gjyka tat e qar kut në Pejë/
Peć, Prishtinë/Pri šti na dhe Pri zren/Pri zren, gjyka tat 
ko mu na le në Li pjan/Li pljan, Prishtinë/Pri šti na, Pri-
zren/Pri zren, Dra gash/ Dra gaš, Ra ho vec/Ora ho vac, 
Fe ri zaj/Uro še vac, Vus htr ri/Vu či trn, Pejë/Peć, Vi ti/
Vi ti na, Kamenicë/Ka me ni ca, gjyka tat ko mu na le për 
kundërvajtje në Pri zren/Pri zren, Dra gash/Dra gaš 

4 Rregullorja e UNMIK-ut 
numër 2006/25 mbi Rregullat 
për Sistemin Gjyqësor të Kos-

ovës, 27 prill 2006 http://www.
unmikonline.org/regulations/

unmikgazette)

5 Kushtetuta e Kosovës, 
Kapitulli i VII-të, neni 103 
(http://www.kushtetutako-

soves.info/repository/docs/
Constitution.of.the.Republic.

of.Kosovo.pdf)

6 Në këtë numër të gjykatësve 
të emëruar nuk janë përfshirë 
gjykatësit nga Gjykata e Qar-
kut në Mitrovicë/Mitrovica, 

gjykatat komunale dhe 
gjykatat komunale për kundër-
vajtje në Mitrovicë/Mitrovica, 

Leposaviq/Leposaviq, Zubin 
Potok/Zubin Potok, meqenëse 
FDH Kosovë nuk arriti t’i sig-
urojë këto dhëna nga gjykatat 

në fjalë. 
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Ra ho vec/Ora ho vac, Fe ri zaj/Uro še vac, Vus htr ri/
Vu či trn, Gji lan/Gnji la ne, Kamenicë/Ka me ni ca, në 
de par ta men tin e Gjykatës Ko mu na le dhe Gjykatës 
Ko mu na le për Kundërvajtje të Prishtinës/Pri šti na 
dhe Fe ri za jit/Uro še vac në Graçanicë/Gra ča ni ca, 
re spek ti visht në Shtërpce/Štrp ce dhe në Gjykatën 
Su pre me të Kosovës. Në gjyka tat e Kosovës janë 
emëruar gjith sej 332 gjykatës porotë shqip tarë 
dhe 34 gjykatës porotë pjesëtarë të ko mu ni te te ve 
pakicë (17 serbë, nëntë boshnjakë, pesë pjesëtarët 
të ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian dhe tre 
turq). Në Gjykatën e Qar kut në Gji lan/Gnji la ne 
dhe Prishtinë/Pri šti na dhe në gjyka tat ko mu na le 
në Podujevë/Po du je vo, Gllo goc/Glo go vac, Fe ri zaj/
Uro še vac, Ka ca nik/Ka ča nik, Malishevë/Ma li še vo, 
Sken de raj/Sr bi ca, Vus htr ri/Vu či trn, Gjakovë/Đa ko-
vi ca, Klinë/Kli na, Istog/Is tok dhe Pejë/Peć gjykatësit 
porotë janë eks klu zi visht shqip tarë. Gjykatësit 
porotë nga radhët e pjesëtarëve të ko mu ni te te ve 
pakicë janë të punësuar në gjyka tat e qar kut në Pejë/
Peć dhe Pri zren/Pri zren dhe në gjyka tat ko mu-
na le në De can/De ča ne, Pri zren/Pri zren, Suharekë/
Su va Re ka, Ra ho vec/Ora ho vac, Vi ti/Vi ti na, Li pjan/
Li pljan, Kamenicë/Ka me ni ca si dhe në de par ta men-
tet e gjyka ta ve ko mu na le të Prishtinës/Pri šti na dhe 
Fe ri za jit/Uro še vac në Graçanicё/Gra ča ni ca, re spek-
ti visht në Shtërpce/Štrp ce.

Për faq ësi mi i ko mu ni te te ve jo shumicë nën ku o tat 
e pa ra pa ra shpje go het me dështimin e Si ste mit 
Gjyqësor të Kosovës për re kru ti min e kandidatëve 
nga radhët e këtyre ko mu ni te te ve, për shkak të 
mungesës së apli ki me ve apo kandidatëve të ku a li-
fi ku ar. Si pas di sa po hi me ve, mun ge sa e in te re si mit 
të gjykatësve nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë, 
posaçërisht atyre serbë, ka të bëjë me fak tin se 
rro gat e ofru a ra nga gjyka tat e Kosovës janë më 
të vo gla në kra ha sim me ato që ofrojnë struk tu rat 
pa ra le le se re. 

Ata (serbët) fitojnë shumë më tepër du ke pu nu ar në 
struk tu rat pa ra le le, të ci lat fi nan co hen nga Qe ve-
ria e Serbisë. Mund t’ua tre goj ra stin e pro ku ro rit 
pu blik B.B i ci li pu non te në Prishtinë/Pri šti na, por 
nuk is hte i këna qur me pagën. Ai ta ni pu non për 
struk tu rat pa ra le le ser be dhe me rr rrogë tre herë 
më të mad he. 

T.J. shef i Zyrës ndërlidhëse me gjyka tat e 
Kosovës, Zyra ko or di nu e se në Graçanicë/

Gra ča ni ca
 Intervistë e FDH Kosovë, 2 shkurt 2010

2. E DREJ TA NË NDIHMË JU RI DI KE 
PA PAGESË 

Për faq ësu e sit e të gjit ha gjyka ta ve pohojnë se kjo 
është e drejtë e ga ran tu ar për të gjithë qytetarët e 
Kosovës dhe se ata gëzojnë të drejtën për ndihmë 
ju ri di ke fa las në kus hte të ba ra bar ta, as htu siç 
është paraparë me Rre gul lo ren e UN MIK-ut për 
ndihmë ju ri di ke, numër 2006/36, e ci la hyri në 
fu qi më 7 qer shor 2006.7 Gjyka ta ka për detyrë t’i 
informojë palët për të drej tat e tyre dhe për fak-
tin se ata mund të zgjed hin për faq ësu e sin e tyre 
li gjor nga li sta e avokatëve të përpiluar prej Odës 
së Avokatëve të Kosovës për ra jo nin përkatës; nga 
zyrtarët li gjor të punësuar nga Zyra Ra jo na le për 
Ndihmë Li gjo re dhe nga OJQ-të e kon trak tu a ra 
nga Ko mi si o ni për Ndihmë Ju ri di ke.8 Palët gjit has-
htu njof to hen se kanë të drejtë të kërkojnë avo kat 
nga radhët e ko mu ni te tit të tyre, nëse kjo i bën 
të ndi hen më të si gurt. Si do qoftë, për faq ësu e sit e 
in ter vi stu ar të gjyka ta ve thek suan se de ri më ta ni 
qytetarët kanë lënë të kup to het se për ta nuk është 
me rëndësi nëse për faq ësu e si i tyre li gjor është nga 
radhët e ko mu ni te tit të tyre, por me rëndësi është 
të mar rin ndihmë ade ku a te pro fe si o na le. 

Për dal lim nga in for ma tat e mar ra prej in sti tu ci-
o ne ve gjyqëso re të Kosovës, pjesëtarët e ko mu ni-
te te ve pakicë e in for muan FDH Kosovë se ata nuk 
kanë njo hu ri mbi të drejtën e tyre për ndihmë ju ri-
di ke fa las. Po të is hin in for mu ar për një mundësi 
të tillë me si gu ri se do ta kis hin shfrytëzuar. Di sa 
pjesëtarë të ko mu ni te tit serb, të cilët kis hin njo-
hu ri mbi të drejtën për ndihmë ju ri di ke falë pro-
fe si o nit të tyre,9 i thanë FDH Kosovë se nuk is hin 
njof tu ar nga gjyka ta për këtë të drejtë. Për fund 
po theksojmë se di sa për faq ësu es të ko mu ni te te ve 
pakicë që mbajnë po zi ta zyrta re kanë pa sur ra stin 
ta shfrytëzojnë të drejtën për ndihmë ju ri di ke fa las 
dhe kanë mbe tur të këna qur me të. I tillë is hte ra sti 
me për faq ësu e sit e ko mu ni te tit rom në ra jo nin e 
Gji la nit/Gnji la ne.10 

Si do qoftë, zgjid hja e këtij pro ble mi mund të qën-
drojë në in for mi min më të mirë të pjesëtarëve 
të ko mu ni te te ve pakicë përmes fus ha ta ve për 
vetëdijesimin mbi të drejtën për ndihmë ju ri di ke 
fa las, e ci la du het të zgjojë sa më shumë vëmendje 
dhe të ndikojë në ndyshi min e qëndri me ve të per-
so ne lit të gjyka ta ve ndaj kësaj çështjeje. 

7 (http://www.unmikonline.
org/regulations/unmikgazette)

8 Komisioni i Kosovës për 
ndihmë juridike është inau-
guruar në shtator të vitit 
2007, në bazë të Rregullores 
së UNMIK-ut 2006/36 mbi 
ndihmën juridike. Ai ishte 
agjencioni i parë i këtij lloji në 
rajon. Komisioni për ndihmë 
juridike është përgjegjës për 
ofrimin e ndihmës juridike 
falas për personat në gjendje 
të keqe materiale në fushën 
e së drejtës penale, civile dhe 
administrative. Komisioni 
përbëhet nga Zyra për koor-
dinimin e ndihmës juridike 
në Prishtinë/Priština dhe pesë 
zyra të qarkut për ndihmë 
juridike, në Gjilan/Gnjilane, 
Mitrovicë/Mitrovica, Pejë/Peja 
Prizren/Prizren dhe Prishtinë/
Priština.

9 Shih …http://www.knj-ks.
org/web 

10 Shih …http://www.knj-ks.
org/web
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3. IM PLE MEN TI MI I LI GJIT PËR 
PËRDORIMIN E GJUHËVE NË 
GJYKA TAT NË KOSOVË 

Marrë në përgjithësi, Li gji për përdorimin e gjuhëve 
është im ple men tu ar në të gjit ha gjyka tat në të ci lat 
u krye hu lum ti mi. Emërtimet në ta be lat e ven do su-
ra në hyrje të objek te ve të gjyka ta ve janë të shkru a-
ra në gjuhën shqi pe, ser be dhe an gle ze. In for ma tat 
e përgatitura nga zyrtarët e gjykatës për in for mim 
pu blik janë në gjuhën shqi pe dhe ser be, përderisa 
di sa nga in for ma ci o net janë të pu bli ku a ra ed he në 
gjuhën an gle ze. Emrat e të punësuarve gjit has htu 
janë shkru ar në shqip dhe ser bisht. Në Gjykatën e 
Qar kut, Gjykatën Ko mu na le dhe Gjykatën Ko mu-
na le për Kundërvajtje në Pri zren/Pri zren të gjit ha 
emërtimet dhe in for ma tat e përmendura më lartë 
janë të shkru a ra ed he në gjuhën tur ke, sep se tur-
qis htja është gjuhë zyrta re në Pri zren/Pri zren.

Të gjit ha gjyka tat e qar kut dhe Gjyka ta Su pre me 
e Kosovës kanë pa ji sje për përkthim si mul tan, 
përderisa Gjyka ta e Lartë për Kundërvajtje, gjyka-
tat ko mu na le dhe gjyka tat ko mu na le për kundër-
vajtje nuk posedojnë këto pa ji sje. Përkthyesit janë 
punësuar që nga the me li mi i gjyka ta ve. Në çdo 
gjykatë është punësuar nga një përkthyes, me 
përjashtim të gjyka ta ve të qar kut në Prishtinë/
Pri šti na dhe Pri zren/Pri zren dhe Gjykatës Ko mu-
na le në Pri zren/Pri zren ku janë punësuar nga dy 
përkthyes. Përkthyesit bëjnë përkthimin e të gjit-
ha do ku men te ve dhe ofrojnë shërbime për palët 
gjatë se an ca ve gjyqëso re, du ke përkthyer nga 
gju ha shqi pe në atë ser be dhe ana sjell tas, me për-
jashtim të gjyka ta ve në Pri zren/Pri zren ku do ku-
men tet dhe se an cat gjyqëso re përkthehen ed he 
në gjuhën tur ke. Me përjashtime të rral la, si në 
ra stin e di sa pjesëtarëve të ko mu ni te tit bos hnjak 
në ra jo nin e Pejës/Peć që is hin palë në procedurë 
gjyqëso re e të cilëve ven di met u janë lëshuar 
në gjuhën shqi pe, pjesëtarëve të ko mu ni te te ve 
pakicë të gjit ha ven di met e gjykatës u lëshohen 
në gjuhët zyrta re të Kosovës, pra në gjuhën ser be 
dhe shqi pe, kur se në komunën e Pri zre nit/Pri zren 
ed he në gjuhën tur ke, e ci la është gjuhë zyrta re e 
komunës, kra has gjuhës shqi pe dhe ser be. Si do-
qoftë, pro blem mbe tet përdorimi i gjuhës ro me. 
Pjesëtarët e këtij ko mu ni te ti do ku men ta ci o nin e 
mar rin në gjuhën shqi pe ose ser be, varësisht nga 
gju ha të cilën e kuptojnë. 

Di sa gjyka ta nuk kanë the me lu ar fa re zyrat e 
përkthyesve, siç është ra sti me gjyka tat ko mu na le 
për kundërvajtje në Sken de raj/Sr bi ca dhe Gllo-
goc/Glo go vac, si kur se ed he në de par ta men tin e 
Gjykatës Ko mu na le për Kundërvajtje të Fe ri za jit/
Uro še vac në Shtërpce /Štrp ce, ku përkthyesi nuk 
është punësuar fa re. Në di sa gjyka ta këto zyra janë 
the me lu ar, por ato kanë ndërprerë veprimtarinë e 
tyre në vi tin 2002, me ven dim të Këshillit Gjyqësor 
të Kosovës të po këtij vi ti, siç is hte ra sti me gjyka-
tat ko mu na le për kundërvajtje në Deçan/De ča-
ni, Podujevë/Po du je vo dhe Malishevë/Ma li še vo. 
Këto gjyka ta shfrytëzojnë shërbimet e përkthyesve 
të punësuar në gjyka tat ko mu na le të ko mu na ve 
përkatëse. Gjyka tat ku nuk janë the me lu ar zyrat e 
përkthyesve apo ato janë mbyllur, en de nuk kanë 
punësuar përkthyes. 

Do ku men tet përmes të ci la ve gjyka tat komunikojnë 
me qytetarët, siç janë fte sat për gjykim, fletëdërge-
sat, etj. kanë formë të njëjtë dhe janë përgatitur 
nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës në Prishtinë/
Pri šti na në gjuhën ser be dhe shqi pe. Këto do ku-
men te nuk janë ed he në gjuhën tur ke, ed he pse kjo 
është gjuhë zyrta re në komunën e Pri zre nit/Pri-
zren dhe rr jed hi misht ed he në Gjykatën e Qar kut, 
Gjykatën Ko mu na le dhe Gjykatën Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Pri zren/Pri zren.

Ko mu ni ki mi mes kolegëve kryesisht zhvil lo het në 
gjuhën shqi pe, sep se pot hu aj se të gjithë gjykatësit, 
nëpunësit ad mi ni stra ti ve dhe gjykatësit porotë janë 
shqip tarë. Megjithatë, në ras tet kur ka gjykatës dhe 
të punësuar tjerë nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë 
atëherë ko mu ni ki mi zhvil lo het në gjuhët e ko mu-
ni te te ve përkatëse. 

4. MUN GE SA E NU MRIT TË SAKTË 
DHE TË PLOTË TË LËNDËVE 

Në përgjithësi, Hu lum tu e sit e FDH Kosovë nuk 
kanë marrë in for ma ta të sak ta dhe të plo ta për 
nu mrin e lëndëve, kombësinë e palëve në proce-
durë dhe nu mrin e ras te ve të zgjid hu ra në ra port 
me nu mrin e përgjithshëm të ras te ve të pra nu a ra, 
të ka te go ri zu a ra si pas përkatësisë kombëtare të 
palëve në procedurë. Pro ble mi qëndron në fak-
tin se gjyka tat nuk mbajnë të dhëna për nu mrin 
e lëndëve si pas përkatësisë kombëtare të palëve. 
Ba za e të dhënave në formë elek tro ni ke en de nuk 



Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

1 1

Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

është in sta lu ar në të gjit ha gjyka tat, por ed he në 
gjyka tat ku ajo është in sta lu ar kjo është bërë vi te ve 
të fun dit dhe lëndët nuk janë or ga ni zu a ra en de. 
Kjo is hte një nga arsyet kryeso re pse hu lum tu e sit 
e FDH Kosovë nuk siguruan të dhëna të ko or di-
nu a ra nga të gjit ha gjyka tat; di sa gjyka ta ofruan 
të dhëna më pre ci ze dhe më të de ta ju a ra, si për 
shem bull Gjyka ta e Qar kut në Pri zren/Pri zren, 
kur se të dhëna të pjesshme janë marrë nga Gjyka ta 
e Qar kut në Gji lan/Gnji la ne dhe Pejë/Peć, ndërsa 
Gjyka ta Ko mu na le në Prishtinë/Pri šti na, e ci la 
është gjyka ta ko mu na le më e mad he në Kosovë, 
nuk ofroi të dhëna për nu mrin, natyrën e ras te ve 
dhe kombësinë e palëve. Ma dje, ed he në gjyka tat 
të ci lat ofruan in for ma ta të hollësishme, ato nuk 
is hin të ka te go ri zu a ra, njësoj si kur se të dhënat e 
si gu ru a ra nga gjyka tat tje ra. 

Për këtë arsye, FDH Kosovë nuk është në gjen dje 
të nxje rrë përfundim nëse in sti tu ci o net gjyqëso re 
të Kosovës i kryejnë ak ti vi te te e tyre në mënyrë 
pro fe si o na le dhe të pa an shme, pavarësisht për-
katësisë kombëtare të palëve. 

5. LËNDËT E PJESËTARËVE TË 
KO MUNI TE TE VE PAKICË NË 
KOSOVË 

Në bazë të in for ma ta ve me të ci lat dis po non, FDH 
Kosovë erd hi në përfundim se nu mri i lëndëve 
gjyqëso re në të ci lat palë janë pjesëtarët e ko mu-
ni te te ve pakicë është në rri tje nga vi ti në vit. Kjo 
ka të bëjë kryesisht me lëndët jashtë kon te sti mo re 
dhe trashëgimore. Këto janë lëndët që gjyka tat 
ko mu na le i kanë zgjid hur në numër më të madh. 
Nu mri i lëndëve pe na le ku palë janë pjesëtarët e 
ko mu ni te te ve pakicë është re la ti visht kon stant, ai 
mbe tet i njëjtë për çdo vit. 

Re gji strat e gjyka ta ve në Kosovë nuk ofrojnë in for-
ma ta mbi in ci den tet e mo ti vu a ra et ni kisht dhe 
ras tet e til la re gji stro hen kryesisht në re gji strat e 
gjyka ta ve me dorë, si kur se ed he ras tet tje ra. Në 
ra ste kur ne vo ji ten in for ma tat mbi in ci den tet e 
mo ti vu a ra et ni kisht atëherë nëpunësit këto in for-
ma ta i nxjer rin nga li brat e re gji stra ve të përgjith-
shme. Në ndërkohë, EULEX-i ka cak tu ar nga dy 
këshilltarë për kri me ndëretnike në se ci lin ra jon, 
me qëllim që të monitorojnë, mentorojnë dhe 
këshillojnë policinë.11 

Nu mri më i madh i ras te ve ku palë janë 
pjesëtarët e ko mu ni te tit pakicë ka të bëjë me 
shke ljen e së drejtës në pronë. Në shumicën 
e ras te ve palë në këto lëndë janë pjesëtarët e 
ko mu ni te tit serb. Bëhet fjalë për paditë për 
kom pen si min e dëmit të ci lat serbët i kanë 
ngri tur kundër UN MIK-ut, KFOR-it, Qe ve-
risë së Kosovës dhe ko mu na ve të ndryshme 
të Kosovës, për shkak të uzur pi mit të pronës 
dhe pamundësisë së shfrytëzimit të saj. Në 
bazë të in for ma ta ve me të ci lat disponojmë, 
ad mi ni stra ta e UN MIK-ut ua dorëzoi këto 
lëndë gjyka ta ve ko mu na le gjatë vi te ve 2004 dhe 
2005. De ri më ta ni, gjyka tat kanë pro ce du ar 
vetëm një numër të vogël të këtyre lëndëve dhe 
nu mri i lëndëve të zgjid hu ra përfundimisht 
është gjit has htu shumë i vogël. Si do qoftë, nuk 
disponojmë me të dhëna të sak ta për nu mrin e 
përgjithshëm të këtyre lëndëve apo nu mrin e 
lëndëve të zgjid hu ra. 

Du ke u ba zu ar në hu lum ti min e kryer dhe 
të dhënat sta ti sti ko re të grum bul lu a ra, FDH 
Kosoves kon klu don se gjyka tat në Kosovë nuk 
janë efi ka se, gjë që përputhet me dis po ni min 
e të gjit ha ko mu ni te te ve në Kosovë, të ci lat 
janë shumë të pakëna qu ra me punën e tyre. 
Përkundër kësaj, serbët e in ter vi stu ar nuk kanë 
ar ri tur de ri në atë shkallë sa të deklarojnë se e 
kanë hum bur be si min në si ste min gjyqësor të 
Kosovës, me përjashtim të ras tit të ser bit Z.S. 
nga Prishtinë/Pri šti na.12 

FDH Kosovë gjit has htu është i in for mu ar për 
mungesën e pa ji sje ve tek ni ke dhe bu ri me ve 
njerëzore, të ci lat ndikojnë në efi ka si te tin e 
punës, dhe për fak tin se lëndët e pjesëtarëve të 
ko mu ni te tit serb shi hen me pri o ri tet. Një nga 
pro ble met me të ci lat bal la fa qo hen gjyka tat në 
Kosovë është se nuk i kanë adre sat e sak ta të 
palëve, me qen ëse shu mi ca nga ata nuk jetojnë 
më në vend ba ni met e mëhershme. Në bazë të 
ven di me ve të Gjykatës Evro pi a ne për të Drej tat 
e Nje ri ut13 mun ge sa e efi ka si te tit të gjyka ta ve 
nuk mund të arsyeto het me mungesën e pa ji-
sje ve tek ni ke apo bu ri me ve njerëzore, por është 
detyrë e vet gjyka ta ve të bëjnë aran zhi met e 
du hu ra me qëllim që t’i plotësojnë të gjit ha kus htet 
dhe ne vo jat e tyre. 

11 Vlerësimi i të drejtave 
të komuniteteve, Raporti i 
OSBE-së për muajin dhje-
tor, 2009

12 Shih faqen 42 të këtij 
raporti 

13 Gjykata Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut ka konfir-
muar në shumë raste se shteti 
ka për obligim të ndërmarrë të 
gjitha hapat e nevojshme me 
qëllim që të sigurojë zbatimin 
teorike dhe praktik të gjitha 
të drejtave të precizuara në 
nenin 6 të Konventës. Gjykata 
thekson se shtetet kanë për 
obligim të zgjidhin problemet, 
ku përfshihet edhe problemi 
që lind si pasojë e shkeljes së 
afateve të arsyeshme kohore 
për zgjidhjen e lëndëve pa 
vonesë. (Cases Stögműller v. 
Austria 10 November 1969; 
H.V France, 24 October 
1989; Buchholz v. the Federal 
Republic of Germany 6 May 
1981; Boddaert v. Belgium 12 
october 1992; Zimmerman 
and Steiner v. Sëitzerland 13 
July 1983; Guincho  v. Portu-
gal, 10 July 1984; Buchholz v. 
the Federal Republic of Ger-
many 6 May 1981) 
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GJYKA TAT DHE MAN DA TI I TYRE

1. GJYKA TAT E QAR KUT

Gjyka tat e qar kut në Kosovë, si or ga ne të shkallës 
së parë, janë kom pe ten te për ve prat pe na le për të 
ci lat është paraparë dënimi në kohëzgjatje më 
shumë se pesë vi te bur gim. Gjyka tat e qar kut, 
si or ga ne të shkallës së dytë, janë kom pe ten te 
për ve prat pe na le të ci lat në shkallën e parë janë 
kompetencë e gjyka ta ve ko mu na le. Këto gjyka ta 
janë gjit has htu kom pe ten te për të gjit ha lëndët 
kon te sti mo re dhe jo kon te sti mo re në shkallën 
e dytë, për të ci lat kom pe ten te në shkallën e 
parë janë gjyka tat përkatëse ko mu na le. Në fund, 
gjyka tat e qar kut janë kom pe ten te ed he për 
lëndët që kanë të bëjnë me përcaktimin e atë-
sisë, shkurorëzimet dhe të tje ra. Në Gjykatën e 
Qar kut në Pri zren/Pri zren boshnjakët janë palë 
në nu mrin më të madh të lëndëve nga të gjit ha 
ko mu ni te tet et ni ke, nu mri lëndëve ku serbët 
janë palë në gjykatë është më i vogël, kur se ai i 
tur qve ed he më i vogël. Në Gjykatën e Qar kut në 
Gji lan/Gnji la ne serbët janë palë në nu mrin më 
të madh të lëndëve, përderisa nu mri i lëndëve ku 
palë janë pjesëtarët e ko mu ni te te ve tje ra pakicë- 
romët, ashkalitë, egjiptianët dhe kroatët- është 
shumë i vogël. Ed he në Gjykatën e Qar kut në 
Pejë/Peć serbët janë palë në nu mrin më të madh 
të ras te ve. Palë janë ed he boshnjakët, malazezët 
dhe pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe 
egjiptianë.

2. GJYKA TAT KO MU NA LE

Gjyka tat ko mu na le janë kom pe ten te për ve prat 
pe na le për të ci lat li gji pa ras heh dënime me burg 
në kohëzgjatje de ri në pesë vi te dhe për ve pra të 
cak tu a ra nga lëmia e ko mu ni ka ci o nit, për të ci lat 
është paraparë dënimi me burg në kohëzgjatje de ri 
në tetë vi te. Gjit has htu, gjyka tat ko mu na le janë 
kom pe ten te për zgjid hjen e kon te ste ve pronësoro-
ju ri di ke, marrëdhënieve të punës, nëse ato janë në 
kompetencë të gjyka ta ve të rre gull ta, përcaktimin 
e atësisë, pen gi min në po se dim, mbështetjet e për-
jetshme, kon te stet lid hur me qi ranë, trashëgiminë, 
ek ze ku ti min e ven di me ve të gjyka ta ve ko mu na le, 
no te ri zi min e kon tra ta ve, nënshkrimeve,14 etj. 

3. GJYKA TAT KO MU NA LE PËR 
KUNDËRVAJTJE

Gjyka tat ko mu na le për kundërvajtje i the me lon 
ko mu na. Gjyka ta ko mu na le për kundërvajtje ngan-
jëherë mund të the me lo het për dy apo më shumë 
ko mu na. Këto gjyka ta janë kom pe ten te për zgjid-
hjen e lëndëve kundërvajtëse në shkallën e parë, për 
zgjid hjen e kërkesave për përsëritjen e procedurës 
dhe përmbushjen e detyra ve tje ra të përcaktuara 
me ligj dhe dis po zi ta tje ra. Lëndët që zgjid hen nga 
gjyka tat ko mu na le për kundërvajtje kryesisht kanë 
të bëjnë me kundërvajtjet në ko mu ni ka cion, pris-
hjen e ren dit dhe qetësisë pu bli ke,15 rre zi ki min e 
sigurisë pu bli ke16 dhe shke ljen e rre gul la ve eko-
no mi ke (dis po zi tat në fushën e pylltarisë, detyrat 
in spek tu e se etj). As në ra stin e këtyre gjyka ta ve 
FDH - Kosovë nuk ka marrë in for ma ta pre ci ze dhe 
uni for me për nu mrin e përgjithshëm të de lik te ve, 
si dhe nu mrin e de lik te ve të kryera nga pjesëtarët 
e përkatësisë së cak tu ar et ni ke. Nu mri më i madh 
i de lik te ve të kryera nga pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë janë kundërvajtjet në ko mu ni ka cion, por 
janë kryer ed he shke lje të dis po zi ta ve në fushën e 
sigurisë pu bli ke, ren dit dhe qetësisë pu bli ke dhe 
de lik te eko no mi ke. Nu mrin më të madh të de lik-
te ve nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë në ra jo nin 
e Pejës/Peć e kanë kryer boshnjakët, përderisa në 
ra jo nin e Prishtinës/Pri šti na dhe Gji la nit/Gnji la ne 
këto de lik te më së shum ti janë kryer nga serbët.

4. GJYKA TA SU PRE ME E KOSOVËS

Gjyka ta Su pre me e Kosovës është the me lu ar në 
ja nar të vi tit 2000. Në gjykatë punojnë 15 gjykatës. 
Një gjykatës është pjesëtar i ko mu ni te tit turk, kur-
se të tjerët janë shqip tarë. Nga 23 zyrtarë ad mi ni-
stra tiv, sa ka kjo gjykatë, 22 janë shqip tarë dhe një 
është turk. 

Gjyka ta Su pre me e Kosovës ven dos për an ke-
sat kundër aktgjyki me ve dhe ven di me ve tje ra të 
gjyka ta ve në Kosovë; ven dos në shkallën e tretë, 
me mje te të rre gull ta li gjo re, kundër ven di me-
ve të gjyka ta ve të qar kut; ven dos me mje te të 
jashtëzakonshme li gjo re kundër ven di me ve të 
plot fu qis hme të gjyka ta ve; ven dos mbi re vi zi o nin 
kundër ven di me ve të gjyka ta ve të shkallës së dytë 
në lëndët kon te sti mo re dhe për ligjshmërinë e 
ak te ve përfundimtare ad mi ni stra ti ve në kon te stet 

14 Hulumtuesit e FDH 
Kosovë nuk arritën të mar-
rin informatat e nevojshme 
nga Gjykata e Komunale në 

Prishtinë/Priština, mes tjerash 
edhe për shkak të faktit se deri 

vonë evidenca është mbajtur 
me shkrim dhe nuk është bërë 

ndarja e lëndëve të pranuara 
dhe të zgjidhura sipas përkatë-

sisë kombëtare të palëve.

15 Në fushën e prishjes së ren-
dit dhe qetësisë publike bëjnë 

pjesë nxitja dhe provokimi i 
përleshjes, fyerjet që kanë për 

qëllim prishjen e rendit dhe 
qetësisë publike, prostitucioni, 
zhurma, dehja në vendet pub-

like, të lypurit, distribuimi 
i materialeve të turpshme, 

alarmet e rrejshme, vandalizmi 
dhe kështu me radhë

16 Veprat që kanë të bëjnë me 
sigurinë publike janë grumbul-

limet publike, manifestimet, 
protestat publike, festimet 
publike, demonstratat etj.
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ad mi ni stra ti ve; udhëzon gjyka tat për mënyrën 
e mbaj tjes së evidencës, stu di mit të praktikës 
gjyqëso re, marrëdhënieve dhe du ku ri ve shoq ëro-
re që vërehen në punën e gjyka ta ve; përcakton 
qëndri met pa ri mo re dhe ofron men di me ju ri di ke 
për çështjet me rendësi për zba ti min unik të li gje-
ve; zgjidh kon flik tet mbi kom pe ten cat e gjyka ta ve 
të rre gull ta dhe kështu me radhë.

4.1. Lëndët ci vi le

Nga vi ti 2000, Gjyka ta Su pre me e Kosovës ka pra-
nu ar gjith sej 26.465 lëndë ci vi le. Nga ky numër, 
serbët is hin palë vetëm në dy ra ste dhe atë në 
lëndët e vi tit 2004 dhe 2006. Hu lum tu e sit e FDH 
Kosovë nuk kanë in for ma ta se sa lëndë janë zgjid-
hur pranë kësaj gjyka te. 

4.2. Re vi zi o ni

Nga vi ti 2000 e de ri më ta ni Gjyka ta Su pre-
me e Kosovës ka pra nu ar gjith sej 2.449 ra ste. 
Shqip tarët is hin palë në 2.323 lëndë, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 126 lëndë 
dhe atë: serbët në 119 lëndë, boshnjakët në 
katër, pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe 
egjip tian në dy, kur se në një rast palë is hte një 
pjesëtar i ko mu ni te tit turk. Hu lum tu e sit e FDH 
Kosovë nuk kanë të dhëna për nu mrin e ras te ve 
të zgjid hu ra. 

4.3. Lëndët ad mi ni stra ti ve

Gjyka ta Su pre me e Kosovës ka pra nu ar gjith sej 
14.023 lëndë. Në 13.884 ra ste palë is hin shqip tarët, 
kur se në 139 pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë dhe 
atë në 104 ra ste serbët, në 11 ra ste pjesëtarët e 
ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian, në 18 ra ste 
boshnjakët dhe në gjashtë ra ste tur qit. Hu lum tu e-
sit e FDH Kosovë nuk disponojnë me të dhëna për 
nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra. 

4.4. Zbu tja e dënimit 

Gjyka ta pra noi 1.146 kërkesa për zbu tjen e dënim-
it. Shqip tarët is hin palë në 1.108 lëndë, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 38 lëndë - 35 
kërkesa për zbu tjen e dënimit të pa ra qi tu ra nga 
pjesëtarët e ko mu ni te tit serb dhe nga një kërkesë e 
pa ras htru ar nga pjesëtarët e ko mu ni te tit turk, bos-

hnjak dhe RAE. Hu lum tu e sit e FDH-së Kosoves 
nuk kanë in for ma ta se sa lëndë janë zgjid hur. 

4.5. Kërkesat për mbroj tjen e 
ligjshmërisë

Gjyka ta Su pre me e Kosovës ka pra nu ar 997 kërke-
sa të til la nga të ci lat shqip tarët is hin palë në 956 
ra ste, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 
41 ra ste: serbët në 32, ko mu ni te ti rom, as hka li dhe 
egjip tian në tetë dhe boshnjakët në një lëndë. FDH 
Kosovë nuk ka të dhëna se është nu mri i lëndëve 
të zgjid hu ra. 

4.6. Lëndët pe na le

Në Gjykatën Su pre me të Kosovës janë pra nu ar 
4.434 lëndë të til la, nga të ci lat në 4.081 ra ste palë 
is hin shqip tarët, kur se në 353 lëndë palë is hin 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë (serbët në 303 
ra ste, boshnjakët në 16 ra ste, tur qit në 4 dhe shte-
ta sit e hu aj në 30 ra ste). FDH Kosovë nuk ka të 
dhëna për nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra. 

4.7. De li ku en ca e të mi tur ve – lëndët 
pe na le

Gjyka ta Su pre me e Kosovës ka pra nu ar gjith sej 
108 lëndë, nga të ci lat në 100 lëndë palë is hin 
pjesëtarët e ko mu ni te tit shqip tar, kur se në tetë ata 
serb. FDH Kosovë nuk ka të dhëna për nu mrin e 
lëndëve të zgjid hu ra de ri më sot. 

4.8. Lëndë të ndryshme pe na le

Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 3.309 lëndë të këtil-
la. Shqip tarët janë palë në 3.078 lëndë, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 231 lëndë 
(serbët në 200 lëndë, kur se romët, ashkalitë dhe 
egjiptianët në 31 ra ste). FDH Kosovë nuk ka të 
dhëna për nu mrin e lëndëve të ci lat janë zgjid hur 
de ri më ta ni. 

5. GJYKA TA E LARTË PËR 
KUNDËRVAJTJE 

Gjyka ta e Lartë për kundërvajtje në Prishtinë/
Pri šti na është the me lu ar në ja nar të vi tit 2000. Në 
këtë gjykatë janë punësuar gjith sej pesë gjykatës 
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dhe 16 zyrtarë ad mi ni stra tiv, që të gjithë të kom-
bësisë shqip ta re. 

Gjyka ta e Lartë për Kundërvajtje është kom pe ten te 
të ven dos në shkallën e dytë për an ke sat ndaj ven-
di me ve të gjyka ta ve ko mu na le për kundërvajtje, 
të ven dos në rast të kon flik tit të kom pe ten ca ve 
në mes të gjyka ta ve ko mu na le për kundërvajtje, 
të përcaktojë qëndri met pa ri mo re dhe të ofrojë 
in ter pre ti me ju ri di ke me qëllim të zba ti mit unik 
të li gjit dhe dis po zi ta ve tje ra të sjel la në bazë të 
Li gjit për gjyka tat ko mu na le për kundërvajtje, të 
ofrojë ndihmë pro fe si o na le për gjyka tat ko mu na le 
për kundërvajtje, të sjellë rre gul lo ren e punës së 
gjykatësve dhe të kryejë detyrat tje ra të përcaktuara 
si pas li gjit. 

5.1. Lëndët 

Gjyka ta e Lartë për Kundërvajtje ka pra nu ar gjith-
sej 21.841 lëndë. Nga ky numër, shqip tarët janë palë 
në 20.535 lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
tje ra në 1306 lëndë. FDH Kosovë nuk ka të dhëna se 
ndaj ci la ve ko mu ni te te pakicë zhvil lo hen këto 1306 
pro ce du ra, e as për nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra. 

6. GJYKA TAT NË RA JO NIN E 
PEJËS/PEĆ 

Gjyka tat në ra jo nin e Pejës/Peć janë the me lu ar gjatë 
vi tit 200017 dhe 2001,18 me përjashtim të Gjykatës 
së Qar kut në Pejë/Peć e ci la është the me lu ar në 
vi tin 1999. Të gjithë gjykatësit dhe punëtorët ad mi-
ni stra tiv të punësuar në gjyka tat ko mu na le dhe 
gjyka tat ko mu na le për kundërvajtje të këtij ra jo ni 
janë shqip tarë, me përjashtim të Gjykatës Ko mu-
na le në Pejë/Peć ku janë të punësuar pesë gjykatës 
shqip tarë dhe një bos hnjak. Në administratën e 
kësaj gjyka te janë të punësuar gjith sej 35 nëpunës, 
nga të cilët 34 janë shqip tarë dhe një është bos-
hnjak. Në Gjykatën e Qar kut në Pejë/Peć punojnë 
gjashtë gjykatës, katër shqip tarë, një bos hnjak dhe 
një as hka li. Në administratën e kësaj gjyka te janë 
punësuar gjith sej 36 nëpunës, 33 nga të cilët janë 
shqip tarë, kur se tre boshnjakë. 

Të gjithë gjykatësit porotë në gjyka tat ko mu na le 
në Istog/Is tok, Klinë/Kli na, Gjakovë/Đa ko vi ca dhe 
Pejë/Peć janë shqip tarë, kur se në Gjykatën Ko mu-
na le në Deçan/De ča ne është an gaz hu ar një as hka li. 

Sa i përket Gjykatës së Qar kut në Pejë/Peć, 27 nga 
34 gjykatësit porotë janë shqip tarë, pesë boshnjakë 
dhe dy as hka li. 

6.1. GJYKA TA E QAR KUT NË PEJË/PEĆ 

Nu mri më i madh i lëndëve pranë Gjykatës së Qar-
kut në Pejë/Peć ka të bëjë me shke ljen e së drejtës 
në pronë. Palë në këto lëndë janë kryesisht për faq-
ësu e sit e ko mu ni te te ve pakicë. Një numër i madh i 
lëndëve ka të bëjë me ka li min ile gal të ku fi rit, pa si që 
ky ra jon ku fi zo het me Shqip ërinë dhe Ma lin e Zi. 

6.1.1. Lëndët pe na le 

FDH Kosovë nuk dis po non me të dhëna për nu mrin 
e përgjithshëm të lëndëve pe na le që ka pra nu ar 
kjo gjykatë nga the me li mi i saj, e as për nu mrin e 
lëndëve të zgjid hu ra si pas përkatësisë kombëtare të 
palëve, por ka in for ma cion për nu mrin e lëndëve ku 
palë janë pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë- gjith sej 
535. Serbët is hin palë në 361 pro ce se, malazezët në 
26, boshnjakët në 52, pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, 
as hka li dhe egjiptianë në 29, përderisa shte ta sit e 
hu aj is hin palë në 67 lëndë. 

6.2. GJYKA TAT KO MU NA LE NË RA JO NIN 
E PEJËS/PEĆ

6.2.1. Gjyka ta Ko mu na le në Pejë/Peć

6.2.1.1. Lëndët pe na le 

Nga the me li mi i saj në vi tin 2000 e de ri në qer shor të 
vi tit 2009, Gjyka ta Ko mu na le në Pejë/Peć ka pra nu ar 
gjith sej 6.708 lëndë pe na le, ku pjesëtarët e ko mu ni te-
te ve pakicë is hin palë në 227 ra ste (serbët në 35 lëndë, 
boshnjakët në 149 lëndë dhe shte ta sit e hu aj në 43 
lëndë). De ri më ta ni gjyka ta ka zgjid hur 5.53819 lëndë, 
nga të ci lat 5.366 lëndë kis hin të bëjnë me pjesëtarët e 
ko mu ni te tit shqip tar, 24 me pjesëtarët e ko mu ni te tit 
serb, 112 me pjesëtarët e ko mu ni te tit bos hnjak dhe 
36 me shte ta sit e hu aj. Gjatë vi tit 2005 janë zgjid hur 
më së shum ti lëndë të pjesëtarëve të ko mu ni te tit 
serbë- gjith sej 19. Gjatë vi te ve tje ra janë zgjid hur nga 
një de ri dy ra ste bren da vi tit. Sa u përket pjesëtarëve 
të ko mu ni te tit bos hnjak nu mri i ras te ve të zgjid hu ra 
bren da vi tit sil let nga një de ri në tetë, me përjashtim të 
vi tit 2007 kur janë zgjid hur 19 lëndë. (Shih Shtojcën 
2 me pre zan tim ta be lor)

17 Gjykata e Qarkut në Pejë/
Peć, gjykatat komunale dhe 

gjykatat komunale për kundër-
vajtje në Deçan/Dečane, 

Gjakovë/Đakovica dhe Istog/
Istok.

18 Gjykata Komunale dhe 
Gjykata Komunale për Kundër-

vajtje në Klinë/Klina.

19 Disa nga lëndët e zgjidhura 
kanë të bëjnë me lëndët që janë 

pranuar në gjykatë viteve e 
mëparshme. 



Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

1 5

Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

6.2.1.2. Lëndët jashtë kon te sti mo re 

Gjyka ta e Ko mu na le në Pejë/Peć që nga the me li-
mi i saj e de ri në qer shor të vi tit 2009 ka pra nu ar 
gjith sej 12.312 ra ste. Hu lum tu e sit e FDH Kosovë 
nuk kanë marrë nu mrin e ras te ve si pas përkatësisë 
kombëtare të palëve. Gjith sej janë zgjid hur 3.708 
lëndë, por FDH Kosovë, ed he në këtë rast, nuk ka 
in for ma ta për nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra si pas 
përkatësisë kombëtare. 

Nga vi ti 2004 de ri në vi tin 2008 ad mi ni stra ta e 
UN MIK-ut i ka dorëzuar Gjykatës Ko mu na le të 
Pejës/Peć 2.842 pa di për kom pen si min e dëmit, 
të ngri tu ra nga pjesëtarët e ko mu ni te tit serb, 
përmes të ci la ve ata pa di sin Qe ve rinë e Kosovës, 
komunën e Pejës/Peć, UN MIK-un dhe KFOR-
in, për shkak të uzur pi mit dhe pamundësimit 
të shfrytëzimit të pronës së tyre. Gjatë të njëjtës 
periudhë dhe për të njëjtat arsye (uzur pi mi i 
pronës), romët kanë ngri tur 89 pa di kundër 
KFOR-it dhe komunës së Pejës/Peć. Myslimanët 
kanë ngri tur 30 pa di të til la vetëm gjatë vi tit 2004. 
Shqip tarët kanë ngri tur 1.175 pa di për kom pen-
si min e dëmit kundër Bashkësisë Shtetërore të 
Serbisë dhe Ma lit të Zi. FDH Kosovë nuk ka të 
dhëna të sak ta për nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra. 
Gjatë vi tit 2004, Agjencisë Ko so va re të Pronës i 
janë dorëzuar 125 lëndë të pa ra qi tu ra nga serbët, 
romët dhe myslimanët, kur se nga vi ti 2005 kësaj 
agjen cie i janë dorëzuar ed he tre lëndë tje ra. 
Nëntë lëndë janë anu lu ar dhe janë kthyer për 
rigjykim. 

Sa u përket pa di ve që shqip tarët i kanë ngri tur në 
vi tin 2004 kundër Bashkësisë Shtetërore të Serbisë 
dhe Ma lit të Zi, 64 janë ndërprerë po këtë vit, kur-
se gjatë vi tit 2005 janë ndërprerë dhe ed he 103 
pro ce se tje ra. 

6.2.1.3. Përmbarimi i lëndëve ci vi le

Gjyka ta Ko mu na le në Pejë/Peć nga the me li mi 
e de ri në qer shor të vi tit 2009 ka pra nu ar gjith-
sej 32.159 lëndë. Nga ky numër janë përfunduar 
21.629 lëndë, përderisa kanë mbe tur të përm-
barohen ed he 10.530 lëndë. FDH Kosovë nuk ka 
të dhëna se sa është nu mri i lëndëve të pra nu a ra 
dhe të përmbaruara gjatë një vi ti si pas përkatësisë 
kombëtare të palëve në procedurë. 

6.2.2. Gjyka ta Ko mu na le në Istog/
Is tok

6.2.2.1. Lëndët që kanë të bëjnë me 
trashëgiminë 

Pjesëtarët e pa ki ca ve janë palë në këtë gjykatë që 
nga the me li mi i saj. Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 
768 lëndë nga lëmia trashëgimore: shqip tarët is hin 
palë në 566 lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë në 202 lëndë (boshnjakët- 66 lëndë, serbët- 
121 lëndë, romët- 15 lëndë). Gjyka ta Ko mu na le 
në Istog/Is tok, as htu si kur se ed he gjyka tat tje ra, 
ka zgjid hur një për qin dje të mad he të ras te ve të 
trashëgimisë. Nga vi ti në vit vi het re një rri tje e 
nu mrit të lëndëve ku palë janë pjesëtarët e ko mu-
ni te te ve pakicë. Për shem bull, lëndët në të ci lat 
serbët janë palë janë rri tur nga vi ti 2006. Ed he 
nu mri i lëndëve në të cilët palë janë pjesëtarët e 
ko mu ni te tit bos hnjak ka shënuar rri tje, me di sa 
lu ha tje, përderisa nu mri i lëndëve ku palë janë 
pjesëtarët e ko mu ni te tit rom është kon stant. (Shih 
Shtojcën 2 me pre zan tim ta be lor)

6.2.2.2. Lëndët pe na le

Boshnjakët is hin të parët nga radhët e pa ki ca ve 
që u bënë palë në këtë gjykatë në lëndët pe na le në 
vi tin 2002, serbët u bënë palë nga vi ti 2003, kur se 
romët nga vi ti 2008. Gjith sej kjo gjykatë ka pra-
nu ar 1.965 lëndë pe na le, ku nga ky numër shqip-
tarët janë palë në 1.922 lëndë, kur se pjesëtarët e 
pa ki ca ve janë palë në 43 lëndë: serbët në 13 lëndë, 
boshnjakët në 29 lëndë, kur se romët në një lëndë. 
Gjith sej janë zgjid hur 1.046 lëndë. FDH Kosovë 
nuk ka të dhëna për nu mrin e saktë të ras te ve të 
zgjid hu ra si pas përkatësisë kombëtare të palëve. 

6.2.2.3. Lëndët ci vi le

Pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë kanë fil lu ar me 
ngri tjen e pa di ve që nga the me li mi i gjykatës në 
vi tin 2000. Së pa ri kanë fil lu ar boshnjakët, pa staj 
serbët (vi ti 2001) dhe në fund romët (vi ti 2004). 
Gjyka ta ko mu na le në Istog/Is tok ka pra nu ar gjith-
sej 4.010 ra ste: shqip tarët janë palë në 1.986 lëndë, 
kur se pjesëtarët e pa ki ca ve në 2.034 ra ste (serbët 
në 1962 ra ste, boshnjakët në 49 ra ste dhe romët 
në 23 ra ste). Ky numër kaq i madh i lëndëve është 
si pasojë e dorëzimit në këtë gjykatë të 1.741 pa di-
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ve nga ad mi ni stra ta e UN MIK-ut në vi tin 2004, 
përmes së ci la ve pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë 
pa di sin Qe ve rinë e Kosovës, Ku ven din e komunës 
së Isto gut/Is tok, KFOR-in dhe UN MIK-un për 
shkak të uzur pi mit dhe pen gi mit të shfrytëzimit të 
pronës së tyre dhe kërkojnë kom pen si min e dëmit. 
Nga 1.741 paditë e dorëzuar në gjykatë, de ri më 
ta ni janë zgjid hur 97 ra ste. (Shih shtojcën 2 me 
pre zan tim ta be lor)

6.2.2.4. Lëshimi i cer ti fi ka ta ve dhe vërte-
timeve

Sa u përket lëndëve tje ra që kanë të bëjnë me 
lëshimin e cer ti fi ka ta ve, vërtetimeve të mar-
rëveshjeve të ndryshme dhe të tje ra, për faq ësu e sit 
e pa ki ca ve kanë fil lu ar të pa ra qe sin kërkesa dhe atë 
du ke fil lu ar nga vi ti 2002 (romët). Gjith sej pranë 
kësaj gjyka te janë pa ra qi tur 366 ra ste, nga të ci lat 
shqip tarët janë palë në 349 ra ste, kur se pjesëtarët 
e pa ki ca ve në 17 ra ste, prej të cilëve romët janë 
palë në gjashtë lëndë, serbët në pesë, kur se boshn-
jakët në gjashtë. Janë zgjid hur 16 lëndë në të ci lat 
palë is hin pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë, kur se 
vetëm një lëndë e vi tit 2009, ku pa la është pjesëtar 
i ko mu ni te tit serb, ka mbe tur pa u zgjid hur. 

6.2.3. Gjyka ta Ko mu na le në Deçan/
De ča ne

6.2.3.1. Lëndët pe na le

Gjyka ta ka pra nu ar vetëm një lëndë pe na le në të 
cilën palë janë pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë, 
ed he atë në vi tin 2007. Pa la is hte pjesëtar i ko mu-
ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian. Kjo lëndë nuk 
është zgjid hur en de. Në të gjit ha lëndët tje ra në 
këtë gjykatë palë janë shqip tarët. Që nga the me-
li mi i gjykatës janë pra nu ar gjith sej 1.837 lëndë, 
kur se janë zgjid hur 1.272 lëndë. Kanë mbe tur pa u 
zgjid hur 565 lëndë. 

6.2.3.2. Lëndët ci vi le

Që nga the me li mi de ri më ta ni gjyka ta ka pra nu ar 
gjith sej 2.417 ra ste. Nga ky numër shqip tarët is hin 
palë në 2074 ra ste, kur se pjesëtarët e pa ki ca ve në 
343 ra ste. Të gjit ha ras tet kanë të bëjnë me paditë 
për kom pen si min e dëmit të ngri tu ra nga serbët, 
ku të pa di tu rit janë Qe ve ria e Kosovës, ko mu na e 
Deçanit/De ča ne, UN MIK-u dhe KFOR-i për shkak 

të uzur pi mit dhe pen gi mit të shfrytëzimit të pro-
nës së tyre. Këto ra ste ad mi ni stra ta e UN MIK-ut 
ia ka dorëzuar kësaj gjyka te në vi tin 2004. De ri më 
sot nuk është zgjid hur asnjë lëndë e këtillë. Gjyka ta 
ko mu na le de ri më ta ni ka zgjid hur 1.546 ra ste në të 
ci lat palë is hin shqip tarët. 

6.2.4. Gjyka ta Ko mu na le në Gjakovë/
�a ko vi ca

FDH Kosovë nuk ka ar ri tur të marrë in for ma ta për 
lëndët që po zhvil lo hen pranë Gjykatës Ko mu na le 
në Gjakovë /Đa ko vi ca, për shkak të mungesës së 
gatishmërisë së ad mi ni stra to rit të gjykatës, R.E. 

6.2.5. Gjyka ta Ko mu na le në Klinë/
Kli na

Pje sa më e mad he e ras te ve në të ci lat pjesëtarët e 
ko mu ni te te ve pakicë janë palë në Gjykatën Ko mu-
na le në Klinë/Kli na kanë të bëjnë me shke ljen e së 
drejtës në pronë. Gjatë vi tit 2007 dhe 2008, ad mi-
ni stra ta e UN MIK-ut ia dorëzoi gjykatës 1.309 pa di 
për kom pen si min e dëmit, të ci lat janë ngri tur nga 
pjesëtarët e ko mu ni te tit serb. Si ed he në ras tet e 
lëndëve tje ra të ngjas hme të ci lat u janë dorëzuar 
gjyka ta ve tje ra ko mu na le në Kosovë, serbët e kanë 
pa di tur Qe ve rinë e Kosovës, komunën e Klinës/
Kli na, KFOR-in dhe UN MIK-un për uzur pi min 
dhe pamundësimin e shfrytëzimit të pronës së 
tyre. FDH Kosovë nuk ka të dhëna se sa është 
nu mri i lëndëve të zgjid hu ra, e as për nu mrin 
e lëndëve të zgjid hu ra ku palë janë pjesëtarët e 
ko mu ni te te ve pakicë. 

6.3. GJYKA TAT KO MU NA LE PËR 
KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E 
PEJËS/PEĆ 

6.3.1. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Pejë/Peć

Ko mu ni te tet pakicë në komunën e Pejës/Peć janë 
bërë palë në Gjykatën Ko mu na le për Kundërvajtje 
që nga the me li mi i saj, në vi tin 2000. Nu mri më i 
madh i de lik te ve janë kundërvajtjet në tra fik dhe 
kon te stet eko no mi ke. Nu mrin më të madh të 
kundërvajtjeve në tra fik e kanë bërë serbët - 127 
dhe boshnjakët - 1198. Sa u përket ko mu ni te te ve 
tje ra, siç janë tur qit, malazezët, goranët dhe romët, 
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ata janë dënuar në mënyrë spo ra di ke dhe nu mri 
i kundërvajtjeve në ko mu ni ka cion është i vogël: 
tur qit janë palë në 23 lëndë, malazezët në 43, 
pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian 
në 10, kur se goranët në 15 ra ste. Nu mrin më të 
madh të lëndëve për pris hje të ren dit dhe qetësisë 
pu bli ke nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë e kanë 
boshnjakët; ata janë palë në 88 lëndë që kanë të 
bëjnë me shke ljen e dis po zi ta ve të ren dit dhe qetë-
sisë pu bli ke, serbët 15, tur qit tri, kur se pjesëtarët 
e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian 19. Sa i 
përket shke ljes së nor ma ve mbi sigurinë pu bli ke, 
boshnjakët janë palë në 33 lëndë, serbët në dy, kur-
se malazezët në një lëndë.

6.3.2. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Istog/Is tok

Boshnjakët is hin të parët nga ko mu ni te tet pakicë 
që janë bërë palë në këtë gjykatë, në vi tin 2000, 
kur se nga vi ti 2002 palë u bënë ed he serbët, kur 
shënohen ras tet e pa ra të kundërvajtjeve të tyre në 
tra fik. Serbët janë palë në ras tet e kundërvajtjeve 
në tra fik në 146 lëndë, boshnjakët në 398, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te tit RAE në 123 lëndë; në 
fushën e pris hjes së ren dit dhe qetësisë pu bli ke 
serbët janë palë në 16 lëndë, boshnjakët në 44, 
kur se pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as ha kli dhe 
egjip tian në 20; sa u përket de lik te ve eko no mi ke 
serbët janë palë në 10 lëndë, boshnjakët janë palë 
në 23 lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, 
as hka li dhe egjip tian janë palë në 37 lëndë; serbët 
dhe boshnjakët janë palë në dy ra ste të kundërva-
jtjes në tra fik, kur se pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, 
as hka li dhe egjip tian në gjashtë ra ste. 

6.3.3. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Deçan/De ča ne

Kjo gjykatë ka pra nu ar gjith sej 22.516 lëndë nga 
të ci lat 19.341 kanë të bëjnë me kundërvajtjet 
në tra fik. Shqip tarët janë palë në 19.337 lëndë, 
malazezët në 2 lëndë dhe në ser bet gjit has htu 
në 2 lëndë. Ndër kaq janë 1.046 lëndë që kanë të 
bëjnë pris hjen e ren dit dhe qetësisë pu bli ke, kur se 
2.133 me shke ljet eko no mi ke. Pjesëtarët e pa ki ca-
ve kanë kryer shke lje në fushën e ko mu ni ka ci o nit 
dhe ren dit e qetësisë pu bli ke. Serbët kanë kryer 
pris hje të ren dit dhe qetësisë pu bli ke (gjith sej tre), 
boshnjakët kanë kryer tre kundërvajtje në tra-
fik dhe një de likt në fushën e ren dit dhe qetësisë 

pu bli ke, malazezët dy kundërvajtje në tra fik, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian 
tre kundërvajtje në tra fik dhe pesë shke lje të ren dit 
dhe qetësisë pu bli ke. Të gjit ha de lik tet tje ra janë 
kryer nga shqip tarët. Është gjit has htu me rëndësi 
të thek so het se për vi tet 2000, 2001 dhe 2009 nuk 
ke mi marrë të dhëna për llo jin e veprës pe na le. 

6.3.4. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Gjakovë/�a ko vi ca 

Pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë janë bërë palë në 
lëndët që pro ce do hen nga kjo gjykatë nga vi ti 2001 
(së pa ri boshnjakët, malazezët dhe di sa shte tas të 
hu aj, si për shem bull ma qe do na sit dhe bullgarët). 
Serbët is hin palë në 21 lëndë, boshnjakët në 65 
lëndë, ma qe do na sit dhe malazezët në një lëndë 
dhe bullgarët në katër lëndë. 

6.3.5. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Klinë/Kli na

Gjatë hu lum ti mit të kryer, FDH Kosovë ka marrë 
të dhëna për përkatësinë kombëtare të per so na ve 
që kanë kryer shke lje, por nuk ka in for ma cion për 
natyrën e shke lje ve: a bëhet fjalë për kundërvajtje 
në tra fik, pris hje të ren dit dhe qetësisë pu bli ke apo 
shke lje tje ra që bien në kompetencë të gjyka ta ve 
ko mu na le për kundërvajtje. Si do qoftë, pa ki cat 
janë bërë palë në këtë gjykatë që nga the me li mi 
i saj, në vi tin 2001. Së pa ri janë bërë palë boshn-
jakët, malazezët dhe kroatët. Serbët lajmërohen si 
palë nga vi ti 2004. 

7. GJYKA TAT NË RA JO NIN E 
MITROVICËS/MI TRO VI CA 

Gjyka tat ko mu na le dhe ato ko mu na le për kundër-
vajtje në Sken de raj/Sr bi ca dhe Vus htr ri/Vu či trn 
janë the me lu ar në vi tin 2000. Të gjithë gjykatësit 
në gjyka tat ko mu na le dhe gjyka tat ko mu na le për 
kundërvajtje janë shqip tarë, me përjashtim të një 
gjykatëse ser be që pu non në Gjykatën Ko mu na le 
në Vus htr ri/Vu či trn. Të gjithë nëpunësit ad mi ni-
stra tiv në gjyka tat e Sken de rajt/Sr bi ca janë shqip-
tarë, kur se 24 nga 26 nëpunësit ad mi ni stra tiv 
në Gjykatën Ko mu na le në Vus htr ri/Vu či trn janë 
shqip tarë, një nëpunës është i ko mu ni te tit serb 
dhe një i atij turk, përderisa nga 13 të punësu-
arit në administratën e Gjykatës Ko mu na le për 
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Kundërvajtje në Vus htr ri/Vu či trn vetëm një është 
pjesëtarë i ko mu ni te tit rom kur se 12 të tjerët janë 
shqip tarë. Të gjithë gjykatësit porotë në gjyka tat 
ko mu na le në Sken de raj/Sr bi ca dhe Vus htr ri/Vu či-
trn janë shqip tarë.

7.1. Gjyka tat ko mu na le në ra jo nin e 
Mitrovicës/Mi tro vi ca

7.1.1. Gjyka ta Ko mu na le në Sken de-
rajt/Sr bi ca

7.1.1.1. Lëndët pe na le

Gjyka ta ka pra nu ar 1.799 lëndë të til la. Nga 
ky numër shqip tarët janë palë në 1781, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 18 lëndë: ser-
bët në 13 dhe boshnjakët në pesë lëndë. Gjith sej 
janë zgjid hur 1.400 ra ste, nga të cilët 1.383 lëndë 
kanë të bëjnë me shqip tarët, kur se 17 me pjesëtarët 
e ko mu ni te te ve pakicë: 12 me serbët dhe pesë me 
boshnjakët. 

7.1.1.2. Lëndët kon te sti mo re

Gjyka ta Ko mu na le në Sken de raj/Sr bi ca ka pra nu ar 
gjith sej 2.783 lëndë. Nga ky numër shqip tarët janë 
palë në 1.450 lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te-
ve pakicë në 786 lëndë (serbët në 785 lëndë, kur se 
boshnjakët në një lëndë). Gjith sej janë zgjid hur 
1579 lëndë. Nga ras tet e zgjid hu ra, shqip tarët is hin 
palë në 1348 lëndë, kur se serbët në 166 lëndë. Nga 
vi ti 2004, Gjyka ta Ko mu na le në Sken de raj/Sr bi-
ca ka fil lu ar të pranojë pa di për kom pen si min e 
dëmit, të ci lat janë ngri tur nga pjesëtarët e ko mu-
ni te tit serb kundër Qe ve risë së Kosovës, komunës 
së Sken de rajt/Sr bi ca, UN MIK-ut dhe KFOR-it, për 
shkak të uzur pi mit dhe pamundësisë së shfrytëz-
imit të pronës së tyre. FDH Kosovë nuk dis po non 
me të dhëna pre ci ze për nu mrin e këtyre lëndëve 
që janë zgjid hur. (Shih Shtojcën 2 me pre zan tim 
ta be lor)

7.1.2. Gjyka ta Ko mu na le në Vus htr ri/
Vu či trn

7.1.2.1. Lëndët pe na le

Në Gjykatën Ko mu na le në Vus htr ri/Vu či trn janë 
pra nu ar gjith sej 5.271 lëndë. Nga ky numër shqip-
tarët janë palë në 5.206 lëndë, kur se pjesëtarët 

e ko mu ni te te ve pakicë në 65 lëndë, nga të ci lat 
serbët janë palë në 59 lëndë, kur se boshnjakët në 
gjashtë lëndë. Gjith sej janë zgjid hur 2.332 lëndë 
pe na le. Janë zgjid hur pot hu aj se të gjit ha lëndët në 
të ci lat palë kanë qenë serbët dhe boshnjakët (50 
lëndë të pjesëtarëve të ko mu ni te tit serb dhe pesë 
lëndë të pjesëtarëve të ko mu ni te tit bos hnjak). 

7.1.2.2. Lëndët ci vi le – lëndët kon te sti-
mo re të shkallës së parë

Gjyka ta Ko mu na le në Vus htr ri/Vu či trn ka pra-
nu ar gjith sej 10.017 ra ste. Nga ky numër shqip-
tarët janë palë në 9.406 lëndë, kur se pjesëtarët e 
ko mu ni te te ve pakicë në 611 lëndë (që të gjithë 
pjesëtarë të ko mu ni te tit serb). Du het thek su ar se 
Gjyka ta Ko mu na le në Vus htr ri/Vu či trn ka pra nu ar 
në vi tin 2004 gjith sej 432 lëndë që di kur is hin në 
kompetencë të administratës së UN MIK-ut. Këto 
janë paditë për kom pen si min e pronës, të ci lat janë 
ini ci u ar nga qytetarët serbë kundër Qe ve risë së 
Kosovës, komunës së Vushtrrisë/Vu či trn, UN MIK-
ut dhe KFOR-it, për shkak të uzur pi mit dhe 
shfrytëzimit të pa a u to ri zu a ra të pro na ve të tyre. 
Këto kon te ste pronësore kanë fil lu ar të shqyrto hen 
kohëve të fun dit dhe de ri më ta ni nuk është marrë 
ndonjë ven dim. Nga 4.203 lëndë, sa janë zgjid hur 
në këtë gjykatë, 263 kanë të bëjnë me ras tet ku 
serbët is hin palë në procedurë. (Shih Shtojcën 2 
me pre zan tim ta be lor)

Nga vi ti 2001, kur serbët janë bërë palë në këto 
pro ce se, nu mri i lëndëve ka ard hur du ke u shtu ar, 
me një rri tje të thek su ar në vi tin 2004, kur se në 
vi tin pa su es kthe het në ni vel të përafërt me atë të 
vi tit 2003, e më pas ky numër bie në mënyrë dra-
sti ke.

7.1.2.3. Lëndët jashtë kon te sti mo re

Që nga the me li mi i gjykatës janë pra nu ar gjith sej 
4.029 lëndë. Nga ky numër shqip tarët is hin palë në 
3.954 ra ste, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë 
(serbët) is hin palë në 75 ra ste. Të gjit ha lëndët ku 
palë is hin serbët janë zgjid hur. Gjith sej janë zgjid-
hur 3.457 lëndë. 

7.1.2.4. Trashëgimitë

Kjo gjykatë ka pra nu ar gjith sej 1.943 lëndë. Shqip-
tarët is hin palë në 1.722 lëndë, kur se pjesëtarët e 
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ko mu ni te te ve pakicë në 221 lëndë (të gjithë serbë). 
Janë zgjid hur të gjit ha lëndët në të ci lat palë is hin 
pjesëtarët e ko mu ni te tit serbë. Nu mri i përgjith-
shëm i ras te ve të zgjid hu ra është 1.750. 

7.1.3. GJYKA TAT KO MU NA LE PËR 
KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E 
MITROVICËS/ MI TRO VI CA

7.1.3.1. Gjyka tat Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Sken de raj/Sr bi ca

FDH Kosovë nuk ka të dhëna për nu mrin e 
përgjithshëm të lëndëve të pra nu a ra nga kjo 
gjykatë, të kla si fi ku a ra si pas përkatësisë kom-
bëtare të palëve dhe si pas natyrës së de lik te ve të 
kryera (kundërvajtje në ko mu ni ka cion, pris hje e 
ren dit dhe qetësisë pu bli ke etj). Megjithatë, ke mi 
marrë të dhëna për nu mrin e përgjithshëm të 
lëndëve të zgjid hu ra (gjith sej 20.338), por përsëri 
pa in for ma ta të de ta ju a ra për është nu mri i ras-
te ve të zgjid hu ra si pas de lik te ve të kryera. Janë 
si gu ru ar të dhëna për nu mrin e ras te ve të zgjid-
hu ra dhe natyrën e de lik te ve në të ci lat palë janë 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë. Serbët is hin të 
vet met palë nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë: në 
fushën e kundërvajtjeve në tra fik janë zgjid hur 61 
lëndë, në fushën e pris hjes së ren dit dhe qetësisë 
pu bli ke tetë, kur se në fushën e shke lje ve eko no mi-
ke pesë lëndë. Bashkëbiseduesi i FDH Kosovë nga 
Gjyka ta Ko mu na le në Sken de raj/Sr bi ca thek soi se 
në këtë komunë je ton një numër shumë i vogël i 
pjesëtarëve të ko mu ni te te ve pakicë, pran daj ed he 
nu mri i de lik te ve të kryera nga pjesëtarët e këtyre 
ko mu ni te te ve është shumë i vogël.20 

7.1.3.2. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Vus htr ri/Vu či trn 

Hu lum tu e sit e FDH Kosovë nuk kanë marrë in for-
ma ta për nu mrin e lëndëve të pra nu a ra dhe të zgjid-
hu ra bren da vi tit në këtë gjykatë dhe për natyrën 
e de lik te ve që janë në kompetencë të kësaj gjyka te. 
Gjyka ta Ko mu na le në Vus htr ri/Vu či trn bal la fa qo het 
me pro ble me se ri o ze sep se pas shpal ljes së pavarë-
sisë së Kosovës, më 17 shkurt 2008, në ndërtesën 
e kësaj gjyka te është ven do sur ed he Gjyka ta e Qar-
kut, Gjyka ta Ko mu na le dhe Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje e Mitrovicës/Mi tro vi ca, si dhe Pro ku-
ro ria Pu bli ke e Mitrovicës/Mi tro vi ca, pran daj ed he 
kus htet për punë janë shumë të vështira.21

8. GJYKA TAT NË RA JO NIN E 
GJI LA NIT/GNJI LA NE 

Gjyka tat në ra jo nin e Gji la nit/Gnji la ne janë the-
me lu ar gjatë vi tit 2000.22 Të gjithë gjykatësit në 
gjyka tat e këtij ra jo ni janë shqip tarë. Të gjithë të 
punësuarit në administratën e Gjykatës së Qar kut 
dhe Gjykatës Ko mu na le në Gji lan/Gnji la ne janë 
shqip tarë. Nga 19 të punësuar në Gjykatën Ko mu-
na le për Kundërvajtje në Gji lan/Gnji la ne 18 janë 
shqip tarë, kur se një është serb; Nga 21 bashkëpu-
nëtorët ad mi ni stra tiv që punojnë në adminis-
tratën e Gjykatës Ko mu na le në Vi ti/Vi ti na 17 janë 
shqip tarë, kur se katër janë serbë; Nga 24 të punë-
suarit në administratën e Gjykatës Ko mu na le në 
Kamenicë/Ka me ni ca 20 janë shqip tarë, kur se 
katër janë serbë; Nga 13 të punësuar në Gjykatën 
Ko mu na le për Kundërvajtje në Kamenicë/Ka me-
ni ca 11 janë shqip tarë, kur se dy serbë. Sa i përket 
strukturës kombëtare të gjykatësve porotë gjen dja 
është si vi jon: në Gjykatën e Qar kut dhe Gjykatën 
Ko mu na le në Gji lan/Gnji la ne të gjithë gjykatësit 
porotë janë shqip tarë. Gjyka ta ko mu na le në Vi ti/
Vi ti na ka 23 gjykatës porotë, nga të cilët 19 janë 
shqip tarë, kur se nga dy serbë dhe boshnjakë. Në 
Gjykatën Ko mu na le në Kamenicë/Ka me ni ca janë 
të an gaz hu ar 14 gjykatës porotë - 12 shqip tarë 
dhe dy serbë. 

8.1. Gjyka ta e Qar kut në Gji lan/Gnji la ne 

8.1.1. Lëndët pe na le

Gjyka ta e Qar kut në Gji lan/Gnji la ne ka pra nu ar 
gjith sej 1.723 lëndë, nga të ci lat shqip tarët janë 
palë në 1.477 lëndë, serbët në 145, pjesëtarët e 
ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian në dy lëndë, 
kroatët në një lëndë dhe shte ta sit e hu aj në 98 
lëndë. FDH Kosovë nuk ka të dhëna për nu mrin e 
lëndëve të zgjid hu ra. 

 8.1.2. Lëndët ci vi le

Që nga the me li mi e de ri më ta ni Gjyka ta e Qar-
kut në Gji lan/Gnji la ne ka pra nu ar 2.347 lëndë. Në 
2.337 lëndë palë janë shqip tarët, kur se në 10 lëndë 
serbët. FDH Kosovë nuk ka të dhëna se sa është 
nu mri i lëndëve të zgjid hu ra.

20 Hajrullah Aruqi, adminis-
trator i  Gjykatës Komunale 
për Kundërvajtje në Skenderaj/
Srbica, intervistë e FDH-së 
Kosoves,  16. dhe 17 Nëntor 
2009.

21 Shaip Merovci – admin-
istrator i Gjykatës Komunale 
për Kundërvajtje në Vushtrri/
Vučitrn, intervistë e FDH-së 
Kosoves, 27 tetor 2009.

22 Gjykata e Qarkut në Gjilan/
Gnjilane, gjykatat komunale 
dhe gjykatat komunale për 
kundërvajtje në Gjilan/Gnji-
lane, Viti/Vitina dhe Kamenicë/
Kamenica. 
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8.2. Gjyka tat Ko mu na le në ra jo nin e 
Gji la nit/Gnji la ne

8.2.1. Gjyka ta Ko mu na le në Gji lan/
Gnji la ne

Nu mri më i madh i lëndëve të pro ce du a ra nga 
Gjyka ta Ko mu na le në Gji lan/Gnji la ne janë nga 
lëmia e të drejtës pronësore. Gjatë vi tit 2008 ad mi-
ni stra ta e UN MIK-ut ia dorëzoi Gjykatës Ko mu-
na le për pro ce dim një numër të madh të lëndëve, 
në të ci lat serbët janë paditës, kur se Qe ve ria e 
Kosovës, ko mu na e Gji la nit/Gnji la ne, KFOR-i dhe 
UN MIK-u janë palë të pa di tu ra, për shkak të uzur-
pi mit dhe mos kri ji mit të kus hte ve për shfrytëzimin 
e pronës së tyre. Si pas po hi me ve të për faq ësu e sve 
të kësaj gjyka te, pri o ri tet kanë ras tet ku serbët janë 
palë në procedurë.23 Megjithatë, për faq ësu e sit e 
Gjykatës Ko mu na le nuk is hin në gjen dje të ofrojnë 
të dhëna për nu mrin e përgjithshëm të lëndëve që 
po zhvil lo hen në këtë gjykatë, nu mrin e lëndëve të 
zgjid hu ra dhe nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra si pas 
përkatësisë kombëtare të palëve.24 

8.2.2. Gjyka ta Ko mu na le në Kamenicë/
Ka me ni ca

8.2.2.1. Lëndët ci vi le

Gjyka ta Ko mu na le në Kamenicë/Ka me ni ca ka pra-
nu ar gjith sej 2.952 lëndë ci vi le, nga të ci lat shqip-
tarët janë palë në 2.497 lëndë, kur se pjesëtarët e 
ko mu ni te te ve pakicë në 455 lëndë dhe atë: serbët 
në 427 lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, 
as hka li dhe egjip tian në 28. Gjatë vi tit 2008 janë 
zgjid hur gjith sej 2.206 ra ste: në 1.921 ra ste palë 
is hin pjesëtarët e ko mu ni te tit shqip tar, kur se në 
261 ra ste pjesëtarët e ko mu ni te tit serb. Serbët 
kanë fil lu ar të jenë palë në këtë gjykatë që nga 
the me li mi i saj, në vi tin 2000, kur se nu mri i këtyre 
lëndëve është në rri tje të vaz hdu es hme, si kur se 
ed he nu mri i ras te ve të zgjid hu ra, me osci li me të 
vo gla. Megjithatë, en de nuk janë zgjid hur ras tet e 
lëndëve të pa ra qi tu ra nga pjesëtarët e ko mu ni te tit 
rom, as hka li dhe egjip tas. 

Ed he kjo gjykatë ko mu na le ka marrë nga UN MIK-u 
lëndët për kom pen si min e dëmit, në të ci lat serbët 
janë paditës kur se Qe ve ria e Kosovës, ko mu na e 
Kamenicës/Ka me ni ca, KFOR-i dhe UN MIK-u palë 
të pa di tu ra, për shkak të uzur pi mit dhe pamundë-

sisë së serbëve që ta shfrytëzojnë pronën e tyre. 
FDH Kosovë nuk ka in for ma cion se sa është nu mri 
i përgjithshëm i këtyre lëndëve, pran daj ed he nuk 
kanë bërë kal ku li min e nu mrit të lëndëve të pra nu-
a ra dhe të zgjid hu ra 

8.2.2.2. Lëndët pe na le

Nga the me li mi i saj në vi tin 2000, Gjyka ta Ko mu-
na le në Kamenicë/Ka me ni ca ka pra nu ar gjith sej 
1.512 lëndë nga të ci lat në 1.048 lëndë palë janë 
shqip tarët, kur se në 464 pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë dhe atë: në 106 lëndë palë janë serbët, kur se 
në 358 pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe 
egjip tian. De ri ta ni është zgjid hur një për qin dje e 
mad he e lëndëve, gjith sej 1252. Janë zgjid hur pot-
hu aj se të gjit ha lëndët në të ci lat palë janë shqip-
tarët dhe serbët, 981 (lëndë të shqip tar ëve) re spek-
ti visht 95 (lëndë të serbëve). Pot hu aj se të gjit ha 
lëndët e ini ci u a ra në të ci lat palë is hin pjestarët e 
ko mu ni te tit serb janë zgjid hur bren da vi tit, gjë që 
nuk mund të thu het ed he për gjyka tat tje ra ko mu-
na le. Për qin dja e lëndëve të zgjid hu ra ku palë janë 
pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian 
është diçka më e vogël- gjith sej 169 lëndë të zgjid-
hu ra. Nu mri i lëndëve në të ci lat serbët janë palë 
ka shënuar rënie nga vi ti 2000 de ri në vi tin 2003, 
kur ky numër ka fil lu ar të rri tet e pa staj ka stag nu ar 
de ri në vi tin 2007, kur ka shënuar përsëri një rri tje 
të vogël. Lëndët ku palë janë pjesëtarët e ko mu ni-
te tit rom, as hka li dhe egjip tian kanë fil lu ar të rri ten 
në vi tin 2001; prej atëherë nu mri i lëndëve fil lon 
të bjerë de ri në vi tin 2004, kur shënon një rri tje të 
thek su ar, pas së cilës fil lon të ulet me shpejtësi dhe 
ky trend vaz hdon ed he në vi tet tje ra, me lu ha tje të 
vo gla. (Shih Shtojcën 2 me pre zan tim ta be lor)

8.2.3. Gjyka ta Ko mu na le në Vi ti/Vi ti na

Si pas po hi me ve të për faq ësu e sve të Gjykatës 
Ko mu na le në Vi ti/Vi ti na, për faq ësu e sit e ko mu ni-
te te ve pakicë i drej to hen kësaj gjyka te pa kurrfarë 
pro ble mi.25 Nu mri më i madh i lëndëve të pra nu a-
ra në këtë gjykatë ka të bëjë me shke ljen e së drejtës 
në pronë dhe paditësit e tyre kryesisht janë serbët. 
Gjatë vi tit 2008 gjyka ta pra noi nga ad mi ni stra ta e 
UN MIK-ut di sa qin dra pa di për kom pen si min e 
dëmit, përmes të ci la ve serbët pa di sin Qe ve rinë 
e Kosovës, komunën e Vitisë/Vi ti na, UN MIK-un 
dhe KFOR-in për shkak të uzur pi mit dhe mo skri-
ji mit të kus hte ve për shfrytëzimin e pronës së tyre. 

23 Sadik Azemi, zyrtar në 
Gjykatën Komunale në Gjilan/

Gnjilane, intervistë e FDH-së 
Kosoves, 10 prill 2009.

24 njëjtë

25 Servet Sadiku, administrator 
i Gjykatës Komunale në Viti/
Vitina, intervistë FDH-së 16 

mars 2009. 
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

Gjyka ta ka fil lu ar shqyrti min e këtyre lëndëve 
kohëve të fun dit. 

Hu lum tu e sit e FDH Kosovë nuk kanë si gu ru ar të 
dhëna për nu mrin e lëndëve që po shqyrto hen dhe 
nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra nga kjo gjykatë, e as 
që kanë marrë të dhëna për përkatësinë kombëtare 
të palëve në procedurë. 

8.3. GJYKA TAT KO MU NA LE PËR 
KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E GJI LA NIT /
GNJI LA NE

8.3.1. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Gji lan/Gnji la ne

FDH Kosovë nuk ka të dhëna të plo ta për nu mrin e 
lëndëve që ka pra nu ar kjo gjykatë, e as për nu mrin 
e lëndëve të zgjid hu ra si pas përkatësisë kombëtare 
të palëve. In for ma ci o net e pra nu a ra tregojnë vetëm 
nu mrin e lëndëve si pas përkatësisë kombëtare të 
palëve - serbët dhe pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, 
ashka li dhe egjip tian. Serbët kanë kryer kundërva-
jtje në tra fik, pris hje të ren dit dhe qetësisë pu bli ke, 
shke lje eko no mi ke dhe rre zi kim të sigurisë pu bli-
ke. Ata janë palë në këtë gjykatë që nga the me li mi 
i saj, në vi tin 2000 (gjith sej 2.888 lëndë që kanë 
të bëjnë me kundërvajtje në tra fik, 539 lëndë për 
pris hje të ren dit dhe qetësisë pu bli ke dhe gjashtë 
lëndë për shke lje të sigurisë pu bli ke), kur se nga 
vi ti 2001 ed he për de lik te eko no mi ke (gjith sej 
46 lëndë). Romët janë re gji stru ar si palë në këtë 
gjykatë në vi tin 2008 dhe atë për kundërvajtje në 
tra fik (gjith sej gjashtë lëndë) dhe pris hje të ren dit 
dhe qetësisë pu bli ke (gjith sej tre lëndë). 

8.3.2. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Kamenicë/Ka me ni ca

8.3.2.1. Kundërvajtjet në tra fik

Nga the me li mi i saj e de ri më ta ni kjo gjykatë ka 
pra nu ar gjith sej 31.297 lëndë, nga të ci lat 29.857 
kanë të bëjnë me qytetarë shqip tar, 1429 me 
qytetarë serbë, gjashtë me pjesëtarë të ko mu ni-
te tit rom, as hka li dhe egjip tian, kur se pesë me 
pjesëtarë të ko mu ni te te ve tje ra.26 Gjith sej janë 
zgjid hur 29.726 lëndë, ku në 28.302 ra ste palë is hin 
shqip tarët, në 1.413 ra ste serbët, në gjashtë ra ste 
pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian 
dhe në pesë ra ste shte ta sit e hu aj. 

8.3.2.2. Ren di dhe qetësia pu bli ke

Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 1.128 lëndë nga të ci lat 
shqip tarët janë palë në 926 ra ste, serbët në 186 
ra ste, pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe 
egjip tian në një dhe të tjerët në 15.27 Gjith sej janë 
zgjid hur 872 lëndë. Janë zgjid hur të gjit ha lëndët 
ku palë is hin pjesëtarët e ko mu ni te tit RAE dhe 
të tjerët. Janë zgjid hur ed he shu mi ca e lëndëve 
në të ci lat palë is hin pjesëtarët e ko mu ni te tit serb 
(gjith sej 178). Lëndët tje ra të zgjid hu ra (678), janë 
lëndët e pjesëtarëve të ko mu ni te tit shqip tar. 

8.3.2.3. Shke ljet eko no mi ke

Gjyka ta Ko mu na le në Kamenicë/Ka me ni ca ka 
pra nu ar gjith sej 1.444 lëndë, ku në 1.292 ra ste 
palë janë shqip tarët, në 151 serbët dhe në një të 
tjerët.28 Gjith sej janë zgjid hur 1.220 lëndë, 1.073 
nga të ci lat kanë të bëjë me shqip tarët, 146 me 
serbët dhe një me të tjerët.

9. GJYKA TAT NË RA JO NIN E 
PRISHTINËS/PRI ŠTI NA 

Gjyka tat në ra jo nin e Prishtinës/Pri šti na janë the me-
lu ar gjatë vi te ve 1999,29 2000,30 2001,31 200332 dhe 
2005.33 Të gjithë gjykatësit në ra jo nin e Prishtinës/
Pri šti na janë shqip tarë, me përjashtim të degës së 
Gjykatës Ko mu na le të Prishtinës/Pri šti na e ci la 
gjen det në Graçanicë/Gra ča ni ca, ku pu non vetëm 
një gjykatës i ko mu ni te tit serb. Në administratën 
gjyqëso re të gjyka ta ve ko mu na le dhe gjyka ta ve 
ko mu na le për kundërvajtje në Podujevë/Po du je-
vo, Gllo goc/Glo go vac, Kaçanik/Ka ca nik, Gjykatën 
Ko mu na le në Li pjan/Li plja ne, Gjykatën Ko mu na le 
për Kundërvajtje në Prishtinë/Pri šti na dhe degën 
e gjykatës ko mu na le për kundërvajtje të Fe ri za-
jit/Uro še vac në Shterp ce/Štrp ce janë të punësuar 
vetëm shqip tarët.34 Për dal lim nga kjo, në Gjykatën 
e Qar kut në Prishtinë/Pri šti na janë të punësuar 52 
nëpunës ad mi ni stra tiv nga të cilët 50 janë shqip tarë, 
një serb dhe një bos hnjak; Në Gjykatën Ko mu na le 
në Fe ri zaj/Uro še vac, 35 nga 36 nëpunësit ad mi-
ni stra tiv janë shqip tarë, kur se një është pjesëtar i 
ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian; Tetë nga 
15 të punësuarit në degën e Gjykatës Ko mu na le 
të Fe ri za jit/Uro še vac në Shtërpcë/Štrp ce janë nga 
radhët e ko mu ni te tit serb, kur se shtatë nga radhët 
e ko mu ni te tit shqip tar; Në degën e Gjykatës Ko mu-

26 Shtetas të huaj. 

27 Shtetas të huaj. 

28 Shtetas të huaj. 

29 Gjykata e Qarkut në Prishti-
në/Priština

30 Gjykatat komunale dhe 
gjykatat komunale për kundër-
vajtje në Prishtinë/Priština, 
Podujevë/Podujevo, Gllogoc/
Glogovac, Ferizaj/Uroševac 
dhe Gjykata Komunale në Lip-
jan/Lipljane.

31 Gjykata Komunale dhe 
Gjykata Komunale për Kundër-
vajtje në Kaçanik/Kačanik dhe 
Gjykata Komunale për Kundër-
vajtje në Lipjan/Lipljane.

32 Dega e Gjykatës Komunale 
dhe Gjykatës Komunale për 
Kundërvajtje të Ferizajit/
Uroševac në Shterpcë/Štrpce 
janë themeluar më 12 qershor 
të vitit 2003. Në komunën e 
Shterpcës/Štrpce serbët janë 
shumicë.

33 Dega e Gjykatës Komu-
nale të Prishtinës/Priština në 
Graçanicё/Gračanica është 
themeluar më 15 maj 2005. 

34 Deri në shpalljen e pavarë-
sisë së Kosovës në këtë gjykatë 
kanë punuar tre serbë, të cilët 
nuk janë kthyer në punë pas 17 
shkurtit të vitit 2008. 
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na le të Prishtinës/Pri šti na në Graçanicë/Gra ča ni ca 
janë të punësuar pesë nëpunës ad mi ni stra tiv, tre 
serbë dhe dy shqip tarë; Në Gjykatën Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Li pjan/Li plja ne janë të punësuar 
13 nëpunës ad mi ni stra tiv nga të cilët 11 janë shqip-
tarë, kur se dy serbë dhe në Gjykatën Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Fe ri zaj/Uro še vac, 22 nga 23 nëpu-
nësit ad mi ni stra tiv janë shqip tarë, kur se një është 
pjesëtarët i ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian. 

Të gjithë gjykatësit porotë në Gjykatën e Qar kut 
në Prishtinë/Pri šti na dhe gjyka tat ko mu na le në 
Podujevë/Po du je vo, Gllo goc/Glo go vac, Kaçanik/
Ka ca nik dhe Fe ri zaj/Uro še vac janë shqip tarë, 
përderisa në Gjykatën Ko mu na le në Li pjan/Li plja-
ne ka gjith sej 15 gjykatës porotë nga të cilët dy 
janë serbë dhe 13 shqip tarë. Në degën e Gjykatës 
Ko mu na le të Fe ri za jit/Uro še vac në Shtërpcë/Štrp-
ce ka nëntë gjykatës porotë nga të cilët gjashtë janë 
serbë, kur se tre shqip tarë. Në degën e Gjykatës 
Ko mu na le të Prishtinës/Pri šti na në Graçanicë/
Gra ča ni ca nga 13 gjykatës porotë, sa ka kjo gjykatë, 
12 janë serbë dhe një shqip tar. 

9.1. Gjyka ta e Qar kut në Prishtinë/
Pri šti na

Në Gjykatën e Qar kut në Prishtinë/Pri šti na janë të 
punësuar 14 gjykatës – të gjithë shqip tarë. Gjyka-
ta ka një per so nel ad mi ni stra tiv prej 50 anëtarësh 
nga të cilët vetëm 2 janë nga radhët e ko mu ni te te ve 
pakicë (njëri është bos hnjak, kur se tje tri ma la zez) 

9.1.1. Lëndët ci vi le

Gjatë periudhës ko ho re 2000 – 2009 Gjyka ta e 
Qar kut në Prishtinë/Pri šti na pra noi gjith sej 7266 
lëndë. Nga ky numër shqip tarët is hin palë në 6862 
lëndë, serbët në 404 lëndë dhe në një rast palë në 
procedurë is hte një qyte tar i Ma qe do nisë. Nu mri 
i lëndëve ci vi le të pra nu a ra në shkallën e parë 
gjatë periudhës 2000 - 2009 është 5995, gjë që e 
pamundëson ka te go ri zi min e lëndëve si pas për-
katësisë kombëtare të palëve. 

9.1.2. Lëndët pe na le 

Nu mri i përgjithshëm i ras te ve pe na le të pra nu-
a ra nga kjo gjykatë gjatë periudhës 2000 – 2009 
is hte 5696. Nga ky numër shqip tarët is hin palë 
në 5448 lëndë, pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë 

në 248 lëndë (serbët në 202 lëndë, boshnjakët në 
28, tur qit në 2 dhe pjesëtarët e ko mu ni te tit RAE 
në 16 lëndë), kur se në 75 lëndë palë në procedurë 
is hin qytetaret e hu aj (bullgarët, kinezët, moldavët, 
ma qe do na sit etj).

9.1.3. Lëndët pe na le në shkallën e dytë

Nu mri i përgjithshëm i lëndëve të pra nu a ra nga vi ti 
2000 de ri në vi tin 2009 është 5730. Serbët janë palë 
në 192 lëndë, kur se shqip tarët në 5538 lëndë. 

9.2. Gjyka tat Ko mu na le në ra jo nin e 
Prishtinës/Pri šti na

Hu lum tu e sit e FDH Kosovë nuk arritën të siguroj-
në in for ma ta për nu mrin e lëndëve nga Gjyka ta 
Ko mu na le në Prishtinë/Pri šti na.

9.2.1. Gjyka ta Ko mu na le në Podujevë/
Po du je vo 

9.2.1.1. Lëndët pe na le

FDH Kosovë nuk ka të dhëna për nu mrin e lëndëve 
pe na le të ci lat janë pa ra qi tur në këtë gjykatë, 
megjithatë ka in for ma cion se serbët janë palë në 
këtë gjykatë me 35 lëndë. Këto lëndë kanë të bëjnë 
me de lik te në ko mu ni ka cion, shman gie të ta ti mit, 
ka lim ile gal i ku fi rit dhe fal si fi ki mi i do ku men te ve. 
FDH Kosovë nuk ka ar ri tur të sigurojë të dhëna për 
nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra. Pjesëtarët e ko mu-
ni te te ve tje ra pakicë që jetojnë në Kosovë nuk kanë 
qenë palë në Gjykatën Ko mu na le të Podujevës/
Po du je vo. 

9.2.1.2. Lëndët ci vi le

Që nga the me li mi e de ri më ta ni Gjyka ta Ko mu na-
le në Podujevë/Po du je vo ka pra nu ar gjith sej 1.277 
lëndë. Shqip tarët janë palë në 847 lëndë, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te tit serb në 430 lëndë. Gjyka-
ta Ko mu na le në Podujevë/Po du je vo gjatë vi tit 
2008 ka marrë nga ad mi ni stra ta e UN MIK-ut 358 
pa di për kom pen si min e dëmit, të ci lat pjesëtarët 
e ko mu ni te tit serb i kanë ngri tur ndaj komu-
nës së Podujevës/Po du je vo, Qe ve risë së Kosovës, 
UN MIK-ut dhe KFOR-it, për shkak të uzur pi mit 
dhe shfrytëzimit ile gal të pronës së tyre. Hu lum tu-
e sit e FDH Kosovë nuk kanë marrë in for ma ta për 
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nu mrin e lëndëve të zgjid hu ra pranë kësaj gjyka te.

9.2.2. Gjyka ta Ko mu na le në Gllo goc/
Glo go vac

Në ter ri to rin e komunës së Gllo go cit/Glo go vac 
pot hu aj se nuk ka pjesëtarë të ko mu ni te te ve pakicë, 
pran daj ed he ata nuk janë palë në pro ce set të ci lat 
zhvil lo hen në Gjykatën Ko mu na le në Gllo goc/
Glo go vac. Palët e vet me janë prak ti kisht shqip-
tarët. Serbët pa ra qi ten si palë vetëm në pro ce du rat 
ci vi le gjatë vi tit 2004, me 24 lëndë. FDH Kosovë 
nuk ka të dhëna për nu mrin e këtyre lëndëve që 
janë zgjid hur. 

9.2.3. Gjyka ta Ko mu na le në Li pjan/
Li plja ne

9.2.3.1. Trashëgimitë

Nga vi ti 2000 Gjyka ta Ko mu na le në Li pjan/Li plja-
ne ka pra nu ar gjith sej 1.295 lëndë nga lëmia e 
trashëgimisë, ku nga ky numër shqip tarët janë 
palë në 752 lëndë, kur se serbët në 543 lëndë. Janë 
zgjid hur 1.062 lëndë, ku në 506 lëndë palë is hin 
qytetarët e kombësisë ser be, kur se në 556 lëndë 
ata të kombësisë shqip ta re. Prej vi tit 2000 nu mri 
i lëndëve të pjesëtarëve të ko mu ni te tit serb ka 
shënuar rri tje kon stan te. Nu mri i përgjithshëm i 
lëndëve nga kjo fushë gjit has htu ka ard hur du ke u 
rri tur de ri në vi tin 2005, kur është shënuar rënie, 
e pa staj nu mri i tyre është rri tur përsëri. (Shih 
Shtojcën 2 me pre zan tim ta be lor) 

9.2.3.2. Lëndët pe na le

Gjyka ta Ko mu na le në Li pjan/Li plja ne prej vi tit 
2001 ka pra nu ar gjith sej 648 lëndë. Shqip tarët janë 
palë në 614 lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te-
ve pakicë në 34 lëndë dhe që të gjit ha palët janë 
pjesëtarët të ko mu ni te tit serb. Gjith sej janë zgjid-
hur 676 ra ste,35 në me sin e të ci la ve ed he 18 ra ste 
që kanë të bëjnë me lëndët ku palë në procedurë 
janë serbët.

9.2.4. Gjyka ta Ko mu na le në Fe ri zaj/
Uro še vac

9.2.4.1. Lëndët kon te sti mo re

Kjo gjykatë ka pra nu ar gjith sej 9.660 lëndë kon te-
sti mo re. Shqip tarët is hin palë në 6.798 lëndë, kur-

se pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 2.862 lëndë 
(serbët në 2856 lëndë dhe pjesëtarët e ko mu ni te tit 
rom, as hka li dhe egjip tas në gjashtë lëndë). Serbët 
kanë fil lu ar të ngri sin pa di në vi tin 2001, përderisa 
pjesëtarët e ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian 
kanë fil lu ar me pa ra qi tjen e pa di ve në vi tin 2002). 
Nu mri i lëndëve që kanë të bëjnë me pjesëtarët e 
ko mu ni te ti RAE është pot hu aj se i njëjtë, me va ri-
a ci o ne 1 de ri 2 në dy lëndë në vit. Megjithatë, në 
ra stin e serbëve, nu mri i lëndëve ka ard hur du ke 
u rri tur prej vi tit 2001 de ri në vi tin 2007 kur ky 
numër ka pësuar rënie, kur se gjatë vi tit 2008 dhe 
2009 janë ngri tur pak më shumë se 60 pa di. Në 
këtë analzë të tren dit të rri tjes/rënies së nu mrit të 
lëndëve në të ci lat palë janë pjesëtarët e ko mu ni-
te tit serb, nuk janë përfshirë vi tet 2004 dhe 2006 
kur gjyka ta ka marrë një numër të madh të lëndëve 
pronësore nga UN MIK-u në të ci lat pjesëtarët e 
ko mu ni te tit serb kanë pa di tur UN MIK-un, KFOR-
in, Qe ve rinë e Kosovës dhe Komunën e Fe ri za jit/
Uro še vac për uzur pim dhe mo skri ji min e kus hte ve 
për shfrytëzimin e pronës së tyre. (Shih Shtojcën 
2 me pre zan tim ta be lor)

Gjyka ta ka zgjid hur gjith sej 2.680 lëndë: 2453 lëndë 
të palëve shqip ta re, gjashtë lëndë të pjesëtarëve të 
ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian dhe 221 
lëndë të serbëve. 

9.2.4.2. Trashëgimitë

Si kur se ed he me ra stin e gjyka ta ve tje ra ko mu na le, 
për qin dja e ras te ve të zgjid hu ra të trashëgimisë në 
këtë gjykatë është shumë e mad he. Vetëm serbët 
is hin palë në këtë gjykatë nga radhët e ko mu ni-
te te ve pakicë dhe atë që nga the me li mi i saj, në 
vi tin 2000. Gjatë vi tit 2000 kis hte pak lëndë të til-
la, megjithatë në vi tin 2001 është rri tur ndjeshëm 
nu mri i ras te ve të trashëgimisë në të ci lat serbët 
is hin palë. Gjatë periudhës 2001 de ri 2009 nu mri 
i lëndëve bren da vi tit është sjellë prej 23 de ri 53. 
Gjyka ta Ko mu na le në Fe ri zaj/Uro še vac ka pra nu ar 
gjith sej 2.988 lëndë: serbët is hin palë në 368 lëndë, 
kur se shqip tarët në 2.620. Gjith sej janë zgjid hur 
2.246 lëndë nga të ci lat 326 kanë të bëjnë me ser-
bët, kur se 1.920 me shqip tarët.

9.2.4.3. Lëndët pe na le

Pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë janë bërë palë në 
lëndët pe na le që nga the me li mi i Gjykatës Ko mu-

35 Disa nga lëndët janë bartuar 
që para themelimit të gjykatës 
në vitin 2001.
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na le në Fe ri zaj/Uro še vac. Kra ha su ar me nu mrin 
e lëndëve në të ci lat palë janë shqip tarët, nu mri 
i lëndëve të pjesëtarëve të ko mu ni te te ve pakicë 
është re la ti visht i vogël. Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 
8.020 lëndë pe na le: shqip tarët janë palë në 7.916 
lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë 
në 104 lëndë (serbët në 57 ra ste dhe pjesëtarët e 
ko mu ni te tit RAE në 47 ra ste). Gjith sej janë zgjid-
hur 5.072 lëndë, nga ky numër në 5004 ra ste palë 
janë shqip tarët, në 38 serbët, kur se në 30 ra ste 
pjesëtarët e ko mu ni te tit RAE).

9.2.4.4. Lëndët jashtë kon te sti mo re

Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 7.969 lëndë jashtë kon-
te sti mo re. Nga ky numër 53 lëndë kanë të bëjnë 
me serbët, kur se 7.916 me shqip tarët. Gjith sej janë 
zgjid hur 5.030 lëndë, nga të ci lat në 26 lëndë palë 
janë pjesëtarët e ko mu ni te tit serb, kur se në 5.004 
lëndë ata të ko mu ni te tit shqip tar. Pjesëtarët e 
ko mu ni te te ve pakicë janë bërë palë të kësaj gjyka te 
që nga vi ti 2001 dhe të gjithë is hin serbë. Nu mri i 
pro ce se ve ku serbët janë palë sil let nga një de ri në 
tetë bren da vi tit, me përjashtim të vi tit 2006, kur 
kis hte 10 pro ce se dhe vi tit 2007, kur kis hte 17 pro-
ce se. Pas kësaj, gjatë vi tit 2008 dhe 2009, nu mri i 
lëndëve ku serbët janë palë shënoi rënie. 

9.2.5. Gjyka ta Ko mu na le në Kaçanik/
Ka ča nik

Pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë janë bërë palë 
në këtë gjykatë në vi tin 2007. Këto is hin pjesëtarët 
e ko mu ni te tit serb. Këtë vit UN MIK-u ia dorëzoi 
gjykatës ko mu na le paditë për kom pen si min e dëmit 
të ngri tu ra nga pjesëtarët e ko mu ni te tit serb kundër 
Qe ve risë së Kosovës, komunës së Kaçanikut/Ka ča-
nik, KFOR-it dhe UN MIK-ut, për shkak të uzur pi-
mit dhe pamundësimit të shfrytëzimit të pronës së 
tyre. Lëndë të njëjta janë pra nu ar në gjykatë ed he 
gjatë vi tit 2008. Në Gjykatën Ko mu na le nuk ka të 
dhëna se sa është nu mri i saktë i këtyre lëndëve. Në 
të gjit ha lëndët tje ra në kompetencë të kësaj gjyka te 
palë janë shqip tarët. 

9.3. GJYKA TAT KO MU NA LE PËR 
KUNDËRVAJTJE NË RA JO NIN E PRISHTINËS 
/PRI ŠTI NA 

9.3.1. Gjyka ta Ko mu na le për Kundërvajtje 
në Podujevë/Po du je vo

Si pas in for ma ci o ne ve që ka marrë FDH Kosovë, 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë kanë kryer vetëm 
kundërvajtje në ko mu ni ka cion. Gjith sej janë evi-
den tu ar 348 kundërvajtje në ko mu ni ka cion, të 
gjit ha të kryera nga pjesëtarët e ko mu ni te tit serb. 
Nu mrin më të madh të de lik te ve që sank si o no hen 
nga kjo gjykatë e kanë kryer pjesëtarët e ko mu ni te-
tit shumicë: gjith sej janë shënuar 1.999 de lik te nga 
fus ha e ren dit dhe qetësisë pu bli ke, 34.398 kundër-
vajtje në tra fik, 3.388 de lik te eko no mi ke dhe 211 
de li ka te kundër sigurisë pu bli ke. 

9.3.2. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Gllo goc/Glo go vac

FDH Kosovë nuk ka marrë të dhëna për nu mrin 
e përgjithshëm të lëndëve të pra nu a ra nga kjo 
gjykatë nga the me li mi i saj. Fon di ka ar ri tur të 
sigurojë vetëm in for ma tat që kanë të bëjnë me 
kundërvajtjet në tra fik të kryera nga pjesëtarët e 
ko mu ni te tit serb (7), bos hnjak (19) dhe turk (1), 
përderisa shte ta sit e hu aj kanë kryer 17 kundërva-
jtje në tra fik. 

9.3.3. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Li pjan/Li plja ne

Hu lum tu e sit e FDH Kosovë nuk kanë marrë të 
dhëna për nu mrin e përgjithshëm të lëndëve të 
pra nu a ra, por kanë marrë in for ma ta për nu mrin e 
lëndëve që kanë si palë pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë. Ata kanë kryer këto de lik te: kundërvajtje në 
tra fik – serbët janë palë në 1.447 lëndë, boshnjakët 
në 21 lëndë, kroatët në 50 lëndë, romët në 8 lëndë, 
përderisa shte ta sit e hu aj (ma qe do na sit) kanë kryer 
katër kundërvajtje në tra fik; në fushën e ren dit dhe 
qetësisë pu bli ke – ashkalitë janë palë në 16 lëndë, 
serbët në 163, kroatët në 16, kur se romët në dy 
lëndë; në fushën e de lik te ve eko no mi ke – kroatët 
janë palë në 14 lëndë, kur se ashkalitë në 13. 

9.3.4. Gjyka ta Ko mu na le për kundërva-
jtje në Kaçanik/Ka ča nik

FDH Kosovë ka si gu ru ar vetëm të dhënat për 
kundërvajtjet në tra fik. Gjyka ta ka pra nu ar gjith-
sej 27.383 lëndë dhe në 26.958 ra ste palët is hin 
shqip tarë, kur se në 425 shte tas të hu aj, kryesisht 
bull gar dhe ma qe do nas. Pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë nuk janë evi den tu ar si shkelës së rre gul la ve 
të tra fi kut.36 

36 Kadrie Goga Lubishtani, 
Administratore e  Gjykatës 

Komunale në Ferizaj/Uroševac, 
intervistë e FDH-së, tetor dhe 

nëntor 2009.
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9.3.5. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Fe ri zaj/Uro se vac

Pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë kanë kryer de lik-
te kundër ren dit dhe qetësisë pu bli ke dhe kundër-
vajtje në tra fik. Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 4.350 
lëndë që kanë të bëjnë me pris hjen e ren dit dhe 
qetësisë pu bli ke. Nga ky numër, shqip tarët janë 
palë në 1.809 ra ste, kur se pjesëtarë e ko mu ni te-
te ve pakicë në 25 ra ste – që të gjithë serbë.37 Sa 
u përket kundërvajtjeve në tra fik, gjyka ta ka pra-
nu ar gjith sej 99.018 lëndë. Nga ky numër, shqip-
tarët janë palë në 98629 lëndë, kur se pjesëtarët e 
ko mu ni te te ve pakicë në 377 lëndë – serbët 325, 
boshnjakët 51 dhe tur qit 1. Gjit has htu, ed he të 
hu ajt janë kundërvajtës në tra fik me gjith sej 126 
lëndë. De lik tet tje ra që sank si o no hen nga kjo 
gjykatë, siç janë de lik tet eko no mi ke dhe de lik tet 
kundër ren dit pu blik, janë kryer vetëm nga shqip-
tarët. Gjyka ta ka pra nu ar 4.733 lëndë nga fus ha e 
de lik te ve eko no mi ke dhe 128 lëndë nga fus ha e 
sigurisë pu bli ke. 

10. GJYKA TAT NË RA JO NIN E 
PRI ZRE NIT/PRI ZREN 

Gjyka tat në ra jo nin e Pri zre nit/Pri zren janë the-
me lu ar gjatë vi tit 200038 dhe 2001.39 Të gjithë 
gjykatësit që punojnë në gjyka tat ko mu na le të 
Suharekës/Su va Re ka, Malishevës/Ma li še vo dhe 
Ra ho ve cit/Ora ho vac dhe në gjyka tat ko mu-
na le për kundërvajtje në Suharekë/Su va Re ka, 
Malishevë/Ma li še vo, Ra ho vec/Ora ho vac dhe 
Dra gash/Dra gaš janë shqip tarë. Në Gjykatën e 
Qar kut në Pri zren/Pri zren dhe gjyka tat ko mu na-
le në Dra gash/Dra gaš dhe Pri zren/Pri zren përpos 
gjykatësve shqip tarë janë punësuar ed he gjykatës 
nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë. Nga nëntë 
gjykatës, sa ka Gjyka ta e Qar kut në Pri zren/Pri-
zren, tre janë turq, një bos hnjak dhe pesë shqip-
tarë; Në Gjykatën Ko mu na le të Pri zre nit/Pri zren 
punojnë 10 gjykatës shqip tarë dhe tre boshnjakë; 
Në Gjykatën Ko mu na le për Kundërvajtje në Pri-
zren/Pri zren janë punësuar gjith sej 10 gjykatës 
nga të cilët gjashtë janë shqip tarë, dy boshnjakë, 
përderisa një gjykatës është nga radhët e ko mu-
ni te tit turk dhe një nga radhët e ko mu ni te tit 
rom, as hka li dhe egjip tian. Në Gjykatën Ko mu-
na le të Dra gas hit/Dra gaš punojnë dy gjykatës; 
njëri është go ran kur se tje tri shqip tar. Nëpunësit 

ad mi ni stra tiv të gjyka ta ve ko mu na le dhe gjyka-
ta ve ko mu na le për kundërvajtje në Suharekë/
Su va Re ka dhe Malishevë/Ma li še vo janë shqip-
tarë. Megjithatë, në Gjykatën e Qar kut në Pri-
zren/Pri zren, gjyka tat ko mu na le dhe gjyka tat 
ko mu na le për kundërvajtje në Pri zren/Pri zren, 
Dra gash/Dra gaš dhe Ra ho vec/Ora ho vac përpos 
shqip tar ëve, që përbëjnë shumicën e nëpunësve 
ad mi ni stra tiv, janë të punësuar ed he pjesëtarë 
nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë: nga 12 të 
punësuar në Gjykatën Ko mu na le të Ra ho ve cit/
Ora ho vac tre janë serbë dhe një as hka li, përderisa 
tjerët janë shqip tarë; Në Gjykatën Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Ra ho vec/Ora ho vac janë të punë-
suar 12 nëpunës prej të cilëve 10 janë shqip tarë 
dhe nga një pjesëtar i ko mu ni te tit serb dhe as hka-
li; Në Gjykatën Ko mu na le të Dra gas hit/Dra gaš 
janë të punësuar 21 nëpunës, 16 janë shqip tarë, 
ndërsa pesë 5 goranë; Në Gjykatën Ko mu na le 
për Kundërvajtje në Dra gash/Dra gaš janë punë-
suar 11 zyrtarë, 9 janë shqip tarë dhe 2 boshnjakë; 
Gjyka ta e Qar kut në Pri zren/Pri zren ka gjith sej 
48 të punësuar nga të cilët 39 janë shqip tarë, 3 
turq, 1 bos hnjak dhe 3 pjesëtarë të ko mu ni te tit 
rom, as hka li dhe egjip tas. Në Gjykatën Ko mu na-
le në Pri zren/Pri zren janë punësuar gjith sej 37 
nëpunës nga të cilët 32 janë shqip tarë, dy bosh-
njakë dhe tre turq; Në Gjykatën Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Pri zren/Pri zren janë punësuar 
gjith sej 29 zyrtarë ad mi ni stra tiv: 18 shqip tarë, 
pesë boshnjakë, katër turq dhe dy pjesëtarët të 
ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian. 

Përkatësia kombëtare e gjykatësve porotë 
në Gjykatën e Qar kut në Pri zren/Pri zren dhe 
gjyka tat ko mu na le në ra jon është si vi jon: në 
Gjykatën Ko mu na le në Malishevë/Ma li še-
vo të gjithë gjykatësit porotë janë shqip tarë; në 
Gjykatën Ko mu na le në Suharekë/Su va Re ka nga 
15 gjykatësit porotë vetëm një është serb, kur se 
gjithë të tjerët shqip tarë; në Gjykatën Ko mu na le 
në Ra ho vec/Ora ho vac janë an gaz hu ar gjith sej 16 
gjykatës porotë nga të cilët katër janë serbë, një 
as hka li, përderisa të tjerët shqip tarë; në Gjykatën 
Ko mu na le në Dra gash/Dra gaš janë an gaz hu ar pesë 
gjykatës porotë- një bos hnjak dhe katër shqip tarë; 
në Gjykatën Ko mu na le në Pri zren/Pri zren nga 11 
gjykatës porotë 10 janë shqip tarë dhe një turk; në 
Gjykatën e Qar kut në Pri zren/Pri zren janë an gaz-
hu ar 26 gjykatës porotë- 22 shqip tarë, dy turq, një 
bos hnjak dhe një rom. 

37 Të gjitha shkeljet kanë 
ndodhur gjatë vitit 2004. 

38 Gjykata e Qarkut në Priz-
ren/Prizren, gjykatat komunale 
në Prizren/Prizren, Suharekë/
Suva Rek, Dragash/Dragaš dhe 
Rahovec/Orahovac; gjykatat 
komunale për kundërvajtje në 
Prizren/Prizren, Malishevë/
Mališevo, Suharekë/Suva Reka 
dhe Rahovec/Orahovac. 

39 Gjykata Komunale në Mali-
shevë/Mališevo.
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10.1. Gjyka ta e Qar kut në Pri zren/
Pri zren 

10.1.1 Lëndët pe na le të shkallës së parë

Nu mri i përgjithshëm i ras te ve të pra nu a ra nga kjo 
gjykatë është 2.258: shqip tarët janë palë në 2.173 
ra ste, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 
85 ra ste, prej të ci la ve boshnjakët janë palë në 37 
lëndë, serbët në 28 lëndë, tur qit në 19 lëndë dhe 
shte ta sit e hu aj në një lëndë. Hu lum tu e sit e FDH 
Kosovë nuk kanë marrë in for ma cion për nu mrin 
e lëndëve të zgjid hu ra dhe nu mrin e lëndëve të 
pjesëtarëve të ko mu ni te te ve pakicë. 

10.1.2. Lëndët pe na le të shkallës së dytë

Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej 2.317 ra ste nga të cilët 
shqip tarët janë palë në 2.173 ra ste, kur se pjesëtarët 
e ko mu ni te te ve pakicë në 144 lëndë dhe atë si me 
poshtë: boshnjakët në 129 ra ste, serbët në gjashtë 
ra ste, kur se tur qit në nëntë ra ste. Hu lum tu e sit 
e FDH Kosovë nuk kanë marrë in for ma ta për 
nu mrin e përgjithshëm të lëndëve që janë zgjid hur 
dhe nu mrin e ras te ve në të cilët palë janë pjesëtarët 
e ko mu ni te te ve të ndryshme pakicë. 

10.1.3. Lëndët ci vi le të shkallës së parë

Gjyka ta e Qar kut në Pri zren/Pri zren ka pra nu ar 
gjith sej 4.788 lëndë ci vi le të shkallës së parë, nga 
të ci lat 4.665 kanë të bëjnë me shqip tarët, kur se 
123 me pa ki cat (97 me boshnjakët, 26 me tur qit 
dhe tri me serbët). Hu lum tu e sit e FDH Kosovë 
nuk kanë marrë in for ma ci o ne sa është nu mri i 
përgjithshëm i ras te ve të zgjid hu ra dhe sa është 
nu mri i lëndëve ku palë janë pjesëtarët e ko mu-
ni te te ve pakicë. 

10.1.4. Lëndët ci vi le të shkallës së dytë

Nga vi ti 2000 de ri në shta tor të vi tit 2009 në 
Gjykatën e Qar kut në Pri zren/Pri zren janë pra nu-
ar gjith sej 4.130 lëndë nga të ci lat shqip tarët janë 
palë në 3.849, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë në 281: në134 lëndë palë janë boshnjakët, 
në 68 tur qit dhe në 79 serbët. Hu lum tu e sit e FDH 
Kosovë nuk kanë marrë in for ma ci o ne për nu mrin 
e përgjithshëm të ras te ve të zgjid hu ra dhe nu mrin 
e ras te ve në të ci lat palë janë pjesëtarët e ko mu ni-
te te ve pakicë. 

10.2. Gjyka tat ko mu na le në ra jo nin 
e Pri zre nit/Pri zren

10.2.1. Gjyka ta Ko mu na le në Pri zren/
Pri zren

10.2.1.1. Lëndët ci vi le

Nga vi ti 2000, kur ed he është the me lu ar Gjyka ta 
Ko mu na le në Pri zren/Pri zren, janë pra nu ar gjith-
sej 9.146 lëndë, nga të ci lat pjesëtarët e ko mu ni te-
te ve pakicë janë palë në 938 lëndë, kur se shqip tarët 
në 8.208 lëndë. Gjith sej janë zgjid hur 485 lëndë 
në të ci lat palë janë pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë. FDH Kosovë nuk ka marrë të dhëna për 
nu mrin e përgjithshëm të lëndëve të zgjid hu ra në 
këtë gjykatë, nu mrin e ras te ve ku shqip tarët janë 
palë, nu mri i ras te ve të zgjid hu ra si pas përktaësisë 
kombëtare të palëve, sa janë serbë, turq, boshnjakë, 
rom, as hka li dhe egjip tian. 

Gjatë vi tit 2007 dhe 2008, Gjyka ta Ko mu na le në 
Pri zren/Pri zren ka pra nu ar di sa qin dra lëndë nga 
UN MIK-u. Këto janë paditë për kom pen si min e 
dëmit, të ci lat pjesëtarët e ko mu ni te tit serb i kanë 
ngri tur kundër Qe ve risë së Kosovës, KFOR-it, 
UN MIK-ut dhe Komunës së Pri zre nit/Pri zren, për 
shkak të uzur pi mit dhe mos kri ji mit të kus hte ve 
për shfrytëzimin e pronës së tyer. FDH Kosovë 
nuk ka të dhëna për nu mrin e këtyre lëndëve që 
janë zgjid hur. 

10.2.1.2. Lëndët pe na le

Pjesëtarët e pa ki ca ve janë bërë palë në Gjykatën 
Ko mu na le në Pri zren/Pri zren që nga vit 2000. 
FDH Kosovë nuk ka marrë të dhëna për nu mrin e 
lëndëve që ka pra nu ar kjo gjykatë, por ka in for ma-
cion se në 587 lëndë palë janë pjesëtarët e ko mu-
ni te te ve pakicë (serbët në 13, boshnjakët në 439, 
tur qit në 103, pjesëtarët e ko mu ni te te ve RAE në 24 
dhe shte ta sit e hu aj në tetë ra ste40). Hu lum tu e sit e 
FDH Kosovë nuk kanë marrë të dhëna për nu mrin 
e lëndëve te zgjid hu ra. 

10.2.2. Gjyka ta Ko mu na le në 
Malishevë/Ma li še vo

Gjyka ta Ko mu na le në Malishevë/Ma li še vo që nga 
the me li mi ka marrë gjith sej 74.846 lëndë: shqip-
tarët janë palë në 74.816, kur se pjesëtarët e ko mu-

40 Rumunët, moldavët, kroatët, 
kinezët etj.
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ni te te ve pakicë në 30 lëndë (serbët janë palë në 23 
lëndë, Qe ve ria e Serbisë është palë në pesë lëndë 
dhe boshnjakët në dy lëndë). Janë zgjid hur shtatë 
nga 23 lëndët në të ci lat serbët janë palë dhe të 
gjit ha lëndët ku boshnjakët janë serbë (gjith sej dy). 
Gjyka ta Ko mu na le në Malishevë/Ma li še vo gjatë 
vi tit 2008 ka pra nu ar nga ad mi ni stra ta e UN MIK-
ut di sa qin dra lëndë për kom pen si min e dëmit, ku 
paditës janë pjesëtarët e ko mu ni te tit serb. Serbët 
e kanë pa di tur Qe ve rinë e Kosovës, komunën 
e Malishevës/Ma li še vo, UN MIK-un dhe KFOR-
in, për shkak të uzur pi mit dhe pamundësisë së 
shfrytëzimit të pronës së tyre. Këto kon te ste pro-
nësore kanë fil lu ar të shqyrto hen kohëve të fun dit 
dhe de ri më ta ni nuk është marrë asnjë ven dim në 
lid hje me këto lëndë. 

10.3. Gjyka ta Ko mu na le në 
Suharekë/Su va Re ka

10.3.1. Lëndët ci vi le

Pjesëtarët e pa ki ca ve, kon kre tisht serbët, kanë fil lu-
ar të pa ra qe sin pa di ci vi le që nga the me li mi i kësaj 
gjyka te në vi tin 2000, kur se pjesëtarët e ko mu ni-
te te ve pakicë rom, as hka li dhe egjip tian këtë kanë 
fil lu ar ta bëjnë nga vi ti 2002. Nu mri i këtyre lëndëve 
është rri tur ndjeshëm në vi tin 2004, kur gjyka ta 
ko mu na le ka marrë nga ad mi ni stra ta e UN MIK-ut 
ras tet nga fus ha e të drejtës në pronë, përmes së 
ci la ve serbët kanë pa di tur UN MIK-un, KFOR-in, 
komunën e Suharekës/Su va Re ka dhe Qe ve rinë e 
Kosovës për shkak të uzur pi min dhe shfrytëzimin e 
pronës së tyre. Nu mri i këtyre lëndëve gjith sej është 
514. Nu mri i pa di ve të ngri tu ra pa ra dhe pas vi tit 
2004 sil let prej 5 de ri në 16 pa di në vit.

Kjo gjykatë ka pra nu ar gjith sej 2.970 lëndë ci vi le 
nga të ci lat shqip tarët janë palë në 2.375 ra ste, kur se 
pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 595 ra ste (serbët 
janë palë në 590 lëndë, kur se pjesëtarët e ko mu ni te-
tit RAE në pesë lëndë). Nga 595 lëndët e pjesëtarëve 
të pa ki ca ve janë zgjid hur 36 (serbët is hin palë në 
31 ra ste dhe pjesëtarët e ko mu ni te tit RAE në pesë 
ra ste). Nga nu mri i përgjithshëm prej 2.375 lëndë ku 
shqip tarët janë palë, gjith sej janë zgjid hur 759. (Shih 
Shtojcën 2 me pre zan tim ta be lor)

10.3.2. Lëndët pe na le

Gjyka ta Ko mu na le në Suharekë/Su va Re ka ka pra-

nu ar gjith sej 2.787 lëndë të til la. Shqip tarët janë 
palë në 2.769 ra ste, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
pakicë në 18 ra ste: serbët në pesë dhe pjesëtarët e 
ko mu ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian në 13 ra ste. 
Shqip tarët is hin palë në 558 nga 568 ras tet e zgjid-
hu ra, kur se pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë në 10 
ra ste dhe atë serbët në tre, kur se pjesëtarët e ko mu-
ni te tit rom, as hka li dhe egjip tian në shtatë ra ste. 

10.2.4. Gjyka ta Ko mu na le në Dra-
gash/Dra gaš

Pje sa më e mad he e lëndëve të pra nu a ra në 
Gjykatën Ko mu na le në Dra gash/Dra gaš kanë të 
bëjnë me shke ljen e të drejtës në pronë. Hu lum-
tu e sit e FDH Kosovë kanë mësuar se gjyka ta 
nuk mban evidencë për përkatësinë kombëtare të 
pa ra qitësve të pa di ve, pran daj për mo men tin nuk 
është e mun dur të cak to het nu mri i lëndëve në 
të ci lat palë janë serbët, boshnjakët, goranët apo 
pjesëtarët e ndonjë ko mu ni te ti tjetër dhe sa është 
nu mri i lëndëve të zgjid hu ra.41 Vlen të thek so het 
se gjatë vi te ve 2007 dhe 2008 gjyka ta ka pra nu ar 
një numër të madh të lëndëve nga ad mi ni stra ta e 
UN MIK-ut, përmes të ci la ve serbët pa di sin komu-
nën e Dra gas hit/Dra gaš, Qe ve rinë e Kosovës, 
KFOR-in dhe UN MIK-un për shkak të uzur pi mit 
dhe mos kri ji mit të kus hte ve për shfrytëzimin e 
pronës së tyre. Hu lum tu e sit e FDH Kosovë nuk 
is hin në gjen dje të përcaktojnë nu mrin e saktë të 
lëndëve të pra nu a ra dhe të zgjid hu ra. 

10.2.5. Gjyka ta Ko mu na le në 
Ra ho vec/Ora ho vac

Nu mri më i madh i de lik te ve që pro ce do hen në 
Gjykatën e Qar kut në Ra ho vec/Ora ho vac ka të 
bëjë me kon te stet pronësore. Gjatë vi tit 2007 
dhe 2008, ad mi ni stra ta e UN MIK-ut ia dorëzoi 
gjykatës ko mu na le për pro ce dim një numër të 
madh të lëndëve në të ci lat serbët janë paditës, 
kur se palët e pa di tu ra janë ko mu na e Ra ho ve-
cit/Ora ho vac, Qe ve ria e Kosovës, KFOR-i dhe 
UN MIK-u, për shkak të uzur pi mit të pronës së 
tyre dhe mos kri ji mit të kus hte ve për shfrytëz-
imin e saj. Për faq ësu e sit e kësaj gjyka te nuk is hin 
në gjen dje të ja pin të dhëna të sak ta për nu mrin 
e lëndëve te zgjid hu ra. Sa u përket lëndëve tje ra 
kon te sti mo re, FDH Kosovë ka marrë të dhëna 
se ko mu ni te tet pakicë lajmërohen si palë në 71 
lëndë, nga të cilët de ri më ta ni janë zgjid hur 36. 

41 Irfan Kamberi, administra-
tor i Gjykatës Komunale në 
Dragash/Dragaš, intervistë e 
FDH-së, 26 mars 2009.
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Megjithatë, nuk ke mi in for ma cion për përkatësinë 
et ni ke të palëve në këto lëndë. 

De ri më ta ni janë pra nu ar tre lëndë ci vi le në të 
ci lat palë janë pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë, 
përderisa është zgjid hur vetëm një lëndë, por për-
katësia kombëtare e palës është e pa njo hur. 

Nga 11 lëndët jashtë kon te sti mo re në të ci lat palë 
janë pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë, janë zgjid-
hur vetëm tetë, por nuk di het përkatësia kom-
bëtare e palëve. 

Gjyka ta ka pra nu ar gjith sej pesë lëndë pe na le, nga 
të ci lat janë zgjid hur dy lëndë: përkatësia kom-
bëtare e palëve është e pa njo hur. 

10.3. Gjyka tat ko mu na le për kundër-
vajtje në ra jo nin e Pri zre nit/Pri zren

10.3.1. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Malishevë/Ma li še vo

Që nga the me li mi i saj, palë në këtë gjykatë kanë 
qenë pot hu aj se gjithmonë pjesëtarët e ko mu ni te tit 
shqip tar. Nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë vetëm 
boshnjakët kanë qenë palë në këtë gjykatë, ed he atë 
për shkak të shke ljes së rre gul la ve të tra fi kut. Ka 
pa sur gjith sej tre ra ste të til la gjatë vi tit 2007. Në të 
gjit ha lëndët tje ra palët janë pjesëtarët të ko mu ni-
te tit shqip tar: shqip tarët janë palë në 28.874 lëndë 
për kundërvajtje në tra fik, 1.074 lëndë për shkak të 
pris hjes së ren dit dhe qetësisë pu bli ke, 2.299 lëndë 
për shkak të shke lje ve eko no mi ke 43 lëndë për 
shkak të rre zi ki mit të sigurisë pu bli ke. 

10.3.2. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Suharekës/Su va Re ka

Që nga the me li mi i kësaj gjyka te palë kanë qenë 
eks klu zi visht shqip tarët. Ata is hin palë në këtë 
gjykatë në 37.036 lëndë për shkak të kundërvajtjes 
në tra fik, në 2.388 lëndë për shkak të pris hjes së 
ren dit dhe qetësisë pu bli ke, në 5.722 për shkak të 
shke lje ve eko no mi ke dhe në 42 lëndë për shkak të 
rre zi ki mit të sigurisë pu bli ke. 

10.3.3. Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Dra gash/Dra gaš

FDH Kosovë nuk is hte në gjen dje të sigurojë in for-

ma ta për nu mrin e përgjithshëm të lëndëve pra nu-
a ra si dhe atyre të zgjid hu ra. 

10.3.4 Gjyka ta Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Ra ho vec/Ora ho vac

Kjo gjykatë ka pra nu ar gjith sej 49.585 lëndë nga 
të ci lat 45.125 kanë të bëjnë me kundërvajtjet në 
ko mu ni ka cion, 1.545 me pris hje të ren dit dhe 
qetësisë pu bli ke dhe 2.915 me shke lje eko no mi ke. 
Serbët janë të vet mit nga radhët e ko mu ni te te ve 
pakicë që janë palë në këto lëndë. Ata kanë kryer 
34 kundërvajtje në ko mu ni ka cion dhe e kanë pris-
hur 14 herë ren din dhe qetësinë pu bli ke. Shte ta sit 
e hu aj kanë kryer kundërvajtje në ko mu ni ka cion dy 
herë. Të gjit ha de lik tet tje ra janë kryer nga shqip-
tarët. FDH Kosovë nuk ka marrë të dhëna për 
shke ljen e dis po zi ta ve të sigurisë pu bli ke.

11. QA SJA NË GJYKA TAT E KOSOVËS 
NGA KËNDËVËSHTRIMI I 
PA KI CA VE…

11.1. Ra jo ni i Pejës/Peć 

FDH Kosovë është fo ku su ar në ko mu ni te tin bos-
hnjak, si ko mu ni te ti më i madh et nik në ra jon, du ke 
mos har ru ar të intervistojë ed he di sa pjesëtarë të 
ko mu ni te tit egjip tian. Këto dy ko mu ni te te nuk 
kanë ndonjë pro blem në qa sjen dhe ko mu ni-
ki min me gjyka tat në ra jon: të dy ko mu ni te tet 
komunikojnë me gjyka tat në gjuhët e tyre am ta re 
(gjuhën bos hnja ke dhe shqi pe). Boshnjakët krye-
sisht i mar rin ven di met e gjykatës në gjuhën bos-
hnja ke.42 Megjithatë, kohë pas ko he, boshnjakët 
an ko hen se aktgjyki met lëshohen në gjuhën shqi-
pe.43 Për di sa boshnjakë kjo nuk pa ra qet pro blem 
sep se ata e fla sin ed he gjuhën shqi pe.44 Nga ana 
tjetër, egjiptianët e mar rin gjithë do ku men ta ci o nin 
në gjuhën shqi pe. Shqetësi mi më i madh i këtyre dy 
ko mu ni te te ve është mun ge sa e efi ka si te tit të gjyka-
ta ve në zgjid hjen e lëndëve në të ci lat palë janë 
boshnjakët dhe egjiptianët. Ata pohojnë nuk janë 
të njof tu ar për të drejtën e tyre për ndihmë ju ri di ke 
fa las, ed he pse kanë nevojë për të. 

“Kis ha një lëndë në gjykatë për shkak të po se di mit 
ile gal të armëve. Is hte fja la për një armë gju e tie për 
të cilën kis ha le je të rre gullt, por megjithatë ajo u 
kon fi skua. Gjyki mi u zhvil lua në gjuhën ti me am ta-

42 K.R. – qytetar boshnjak 
nga Vitomirica/Vitomirica, 

pensionist (intervistë e FDH  
Kosovë,  4 shkurt 2010)

43 K.E .- qytetar boshnjak nga 
Vitomirica/Vitomirica,i papunë 

(intervistë e FDH Kosovë,  4 
shkurt 2010)

44 B.K.- Pjesëtar i komunitetit 
egjiptian nga Vitomirica/

Vitomirica (intervistë e FDH 
Kosovë,  4 shkurt 2010)
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re, por më du het të them se unë iu drej to va gjykatës 
me një letër të shkru ar në gjuhën bos hnja ke, kur se 
ven di min e mo ra në gjuhën shqi pe. Si do qoftë, unë 
u an ko va në Gjykatën Su pre me të Kosovës për ven-
di min e gjykatës për të më kon fi sku ar armën, por 
en de nuk kam marrë ndonjë përgjigje...Unë nuk 
kam pa sur njo hu ri për të drejtën për ndihmë ju ri-
di ke fa las”.

K.R. – qyte tar bos hnjak nga Vi to mi ri ca/
Vi to mi ri ca, pen si o nist 

(intervistë e FDH Kosovë, 4 shkurt 2010) 

“Ra sti im kis hte të bëjë me trashëgiminë, pran-
daj iu drej to va Gjykatës Ko mu na le në Pejë/Peć 
me do ku men tet e shkru a ra në gjuhën bos hnja ke. 
Përgjigjja erd hi në gjuhën shqi pe, por unë nuk u 
an ko va për këtë”.

K.E.- qyte tar bos hnjak nga Vi to mi ri ca/
Vi to mi ri ca, i papunë 

 (in ter vistë e FDH Ko sovë, 4 shkurt 2010)

B.K.- Pjesëtar i ko mu ni te tit egjip tian nga 
Vi to mi ri ca/Vi to mi ri ca

“Kis ha një lëndë në Gjykatën Ko mu na le të Pejës/
Peć që kis hte të bëjë me çështje pronësore. Do ku-
men ta ci o ni i Kadastrës, të ci lin unë e dorëzova në 
gjykatë, is hte në gjuhën shqi pe. Ven di min e gjykatës 
e mo ra në gjuhën shqi pe. Atëherë nuk kis ha njo hu ri 
për të drejtën në ndihmë ju ri di ke fa las, sep se po të 
is ha njof tu ar do ta kis ha shfrytëzuar”.

 B.K.-jesëtar i ko mu ni te tit egjip tian nga 
Vi to mi ri ca/Vi to mi ri ca (intervistë e FDH Kosovë, 

4 shkurt 2010)
 
11.2. Ra jo ni i Gji la nit/Gnji la ne 

Në ra jo nin e Gji la nit/Gnji la ne, FDH Kosovë zhvil-
loi in ter vi sta me pjesëtarët e ko mu ni te tit serb dhe 
rom. Serbët dhe romët i drej to hen li risht gjykatës 
ko mu na le dhe gjyka ta ve ko mu na le për kundërva-
jtje të ra jo nit dhe në përgjithësi i besojnë si ste mit 
gjyqësor të Kosovës. Kohë pas ko he di sa pjesëtarë 
të ko mu ni te tit serb kanë pa ra qi tur an ke sa ndaj 
gjykatësve të cak tu ar, me qen ëse nuk kanë qenë të 
këna qur me mënyrën se si i kanë udhëhe qur se an-
cat. An ke sat e pa ras htru a ra janë hed hur poshtë.45 
Ata nuk kanë ha sur vështirësi në ko mu ni kim me 
zyrtarët ad mi ni stra tiv dhe me gjykatësit. Serbët 
i mar rin të gjit ha do ku men tet nga gjyka tat në 
gjuhën e tyre am ta re. Në ra ste të rral la do ku men-
ta ci o ni zyrtar mund të lëshohet në gjuhën shqi-

pe, siç ndod hi me do ku men ta ci o nin e kadastrës 
apo do ku men tet nga Drej to ra ti për Eko no mi dhe 
Fi nan ca i komunës së Gji la nit/Gnji la ne.46 Në ras tet 
kur gjykatësit janë shqip tarë dhe gjatë procedurës 
komunikojnë në gjuhën shqi pe, pjesëtarëve te 
ko mu ni te tit serb u da lin në ndihmë përkthyesit e 
gjykatës, të cilët i përkthejnë se an cat në gjuhën ser-
be. Do ku men ta ci o ni zyrtar nuk ofro het në gjuhën 
ro me, por në gjuhën shqi pe apo ser be, varësisht nga 
gju ha të cilën e kuptojnë palët (në këtë rast romët). 
Pjesëtarët e ko mu ni te tit rom nuk kanë shpre hur 
ndonjë pakënaq ësi në lid hje me këtë. Si do qoftë, të 
dy këto ko mu ni te te kanë shqetësi me se ri o ze sa i 
përket efi ka si te tit të gjykatës dhe shpejtësisë me të 
cilën zgjid hen ras tet. Ky pro blem është po ten cu ar 
posaçërisht nga pjesëtarët e ko mu ni te tit serb, si do-
mos ata që kanë ngri tur pa di kundër administratës 
së UN MIK-ut, KFOR-it, Qe ve risë së Kosovës dhe 
ko mu na ve, për shkak të uzur pi mit të pronës së 
tyre pri va te. De ri më sot është zgjid hur vetëm një 
numër i vogël i lëndëve të kësaj natyre, megjithëse 
këto pa di janë ngri tur nga vi ti 2004.47 Qytetarët e 
thjeshtë serbë dhe romë, marrë në përgjithësi, nuk 
janë të in for mu ar për mundësinë për të shfrytë-
zuar ndihmë ju ri di ke fa las, ed he pse kanë shumë 
nevojë për të. Di sa pjesëtarë të ko mu ni te tit serb, të 
cilët kanë pa sur njo hu ri për të drejtën në ndihmë 
ju ri di ke fa las, për shem bull pjesëtarët e Policisë së 
Kosovës, nuk kanë qenë në gjen dje ta shfrytëzojnë 
atë, përkundër fak tit se kanë pa sur nevojë për asis-
tencë të tillë. Ata theksojnë se kjo ndodh për shkak 
se nuk ka gatishmëri nga ana e in sti tu ci o ne ve të 
Kosovës për të ofru ar ndihmë ju ri di ke fa las për 
serbët. Për dal lim nga këto po hi me, për faq ësu e sit 
zyrtarë të ko mu ni te tit rom si dhe për faq ësu e sit 
e ko mu ni te tit rom në Zyrën për ko mu ni te te të 
komunës së Gji la nit/Gji la ne kanë njo hu ri për të 
drejtën në ndihmë ju ri di ke fa las dhe e kanë shfrytë-
zuar atë me suk ses.48 

Unë nuk jam i njof tu ar në lid hje me ndihmën ju ri-
di ke fa las. Askush nuk më ka in for mu ar se ek zi ston 
një e drejtë e tillë, pran daj ed he nuk e kam shfrytë-
zuar këtë mundësi. 

R.H, rom nga Ka me ni ca/Ka me ni ca
Intervistë e FDH Kosovë, 26 ja nar 2010.

Jam i in for mu ar për të drejtën për ndihmë ju ri di ke 
fa las, por de ri më ta ni nuk e kam shfrytëzuar ed he 
pse kis ha nevojë dhe e kërkova atë. Men doj se ata 
që janë të obli gu ar të ofrojnë ndihmë ju ri di ke fa las, 

45 T.M. serb nga fshat Shillovë/
Šilovo, intervistë e FDH Kos-
ovë, 25 janar 2010. 

46 Ibid. 

47 S.J, nënkryetar i Kuvendit 
komunal të Gjilanit/Gnjilane. 
intervistë e FDH- Kosovë, 
25 janar 2010; I.Z, Zyrtar i 
ndërlidhjes me gjykatat në 
Kamenicë/Kamenicë dhe 
Novobërdë/Novo Brdo, inter-
vistë e FDH Kosovë, 26 janar 
2010

48 G.H, përfaqësues i komu-
niteti rom në komunën e Gji-
lanit/Gjilane, intervistë e FDH 
Kosovë, 26 janar 2010; E.K. 
rom, përfaqësues I zyrës për 
komunitete në komunën e Gji-
lanit/Gnjilane, 26 janar 2010. 
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nuk is hin të gatshëm të më ndih mo nin. 
T.M. serb nga fsha ti Shillovë/Ši lo vo

Intervistë e FDH Kosovë, 25 ja nar 2010.

11.3. Ra jo ni i Pri zre nit/Pri zren 

Në ra jo nin e Pri zre nit/Pri zren, FDH Kosovë zhvil-
loi in ter vi sta me pjesëtarët e ko mu ni te tit serb dhe 
turk. Pjesëtarët e këtyre ko mu ni te te ve janë të lirë 
t’u drej to hen të gjit ha gjyka ta ve në ra jon dhe në 
përgjithësi kanë be sim në si ste min gjyqësor të 
Kosovës. Si pas Zyrës ndërlidhëse me gjyka tat e 
Kosovës në Ra ho vec/Ora ho vac, serbët po u drej to-
hen in sti tu ci o ne ve gjyqëso re të Kosovës në numër 
gjithnjë e më të madh.49 Vlen të thek so het se gju ha 
tur ke është gjuhë zyrta re në komunën e Pri zre nit/
Pri zren, kra has gjuhës shqi pe dhe ser be, pran daj 
gjyka tat ua lëshojnë do ku men ta ci o nin palëve në 
tre gjuhë. Megjithatë, as htu siç është thënë ed he 
më lartë, të gjithë formularët e përgatitur nga 
Këshilli Gjyqësor i Kosovës janë në gjuhën ser be 
dhe shqi pe, por jo ed he në gjuhën tur ke, ed he pse 
tur qis htja është gjuhë zyrta re në Pri zren/Pri zren. 

Serbët dhe tur qit komunikojnë me nëpunësit e 
administratës dhe gjykatësit në gjuhët e tyre am ta-
re. Gjyka tat në ra jo nin e Pri zre nit/Pri zren ofrojnë 
përkthime gjatë se an ca ve gjyqëso re në gjuhën 
ser be dhe tur ke. Përderisa tur qit e in ter vi stu ar 
nuk kis hin ndonjë qëndrim nëse janë të këna qur 
me shpejtësinë e pro ce di mit të lëndëve, serbët, 
nga ana tjetër, u shprehën të shqetësu ar me mos-
efi ka si te tin e gjyka ta ve. Serbët janë posaçërisht 
të pakëna qur me mënyrën e pro ce di mit të pa di-
ve kundër administratës së UN MIK-ut, KFOR-it, 
Qe ve risë së Kosovës dhe ko mu na ve në ra jo nin e 
Pri zre nit/Pri zren, për shkak të uzur pi mit të pronës 
së tyre pri va te. Ata pohojnë se lëndët tje ra zgjid hen 
bren da një afa ti ko hor më të shkurtër. 

Në pyetjen nëse kanë njo hu ri për të drejtën në 
ndihmë ju ri di ke fa las, të in ter vi stu a rit e FDH-së 
dhanë përgjigje të ndryshme: di sa nga ata, si serbë 
as htu ed he turq, kis hin dëgjuar për këtë të drejtë,50 
përderisa të tjerët nuk kis hin di je ni.51 Kjo do të thotë 
se in sti tu ci o net gjyqëso re të Kosovës nuk janë du ke i 
in for mu ar sa du het palët për të drej tat e tyre të ga ran-
tu a ra me ligj. Ata që po huan se janë të in for mu ar për 
të drejtën në ndihmë ju ri di ke pa pagesë thanë se de ri 
më ta ni nuk e kanë shfrytëzuar këtë të drejtë. 

Ke mi rreth 300 lëndë ku serbët kanë pa di tur Qe ve-
rinë e Kosovës, komunën e Ra ho ve cit/Ora ho vac, 
administratën e UN MIK-ut dhe KFOR-in për shkak 
të dëmtimit të pasurisë dhe uzur pi mit të pronës 
gjatë vi te ve 1998-1999. Gjyka tat po punojnë shumë 
ngadalë në zgjid hjen e këtyre ras te ve. Lëndët tje ra 
janë zgjid hur bren da një ko he më të shkurtër. 

M.K. Zyra Ndërlidhëse me gjyka tat e Kosovës 
në komunën e Ra ho ve cit/Ora ho vac 

Intervistë e FDH Kosovë, 4 shkurt 2010

11.4. Ra jo ni i Prishtinës/Pri šti na

FDH-Kosovë në ra jo nin e Prishtinës/Pri šti na 
është për qen dru ar në in ter vi sti min e pjesëtarëve 
të ko mu ni te tit serb që jetojnë në komunën e 
Prishtinës/Pri šti na dhe Li pja nit/Li pljan. Men di-
met e serbëve të këtyre dy ko mu na ve në lid hje me 
pro fe si o na li zmin dhe korrektësinë e in sti tu ci o ne ve 
gjyqëso re dallojnë dukshëm: serbët e in ter vi stu ar 
nga ko mu na e Li pja nit/Li pljan u besojnë gjyka ta ve 
në Li pjan/Li pljan, përderisa serbët e Prishtinës/
Pri šti na në tërësi janë të pakëna qur me si ste min 
gjyqësor të Kosovës. Serbët e in ter vi stu ar në këto 
dy ko mu na komunikojnë me zyrtarët e gjyka ta-
ve dhe e mar rin do ku men ta ci o nin në gjuhën e 
tyre am ta re, përderisa gjatë pro ce du ra ve gjyqëso-
re kanë ndihmën e përkthyesit. Megjithatë, këto 
fak te, të paktën si pas këndvështrimit të serbëve të 
in ter vi stu ar në Prishtinë/Pri šti na, nuk per cep to-
hen si shenjë e pro fe si o na li zmit dhe gatishmërisë 
së in sti tu ci o ne ve gjyqëso re të Kosovës për t’i traj-
tu ar në mënyrë të pa an shme lëndët e pjesëtarëve të 
ko mu ni te tit serb. Pakënaq ësia e serbëve kryesisht 
ka të bëjë me punën e nga dal shme të gjyka ta ve 
në zgjid hjen e lëndëve të tyre, ed he pse gjyka-
tat ndje kin të njëjtën praktikë ed he me lëndët ku 
palë janë pjesëtarët e ko mu ni te tit shqip tar. Nu mri 
më i madh i an ke sa ve është drej tu ar në punën e 
Agjencisë Ko so va re të Pronës, e ci la ka dështuar 
ta kryejë detyrat e saj në mënyrë ade ku a te.52 Kri-
ti ci zmi është drej tu ar ed he ndaj punës jo shumë 
efi ka se të Dhomës së Veçantë të Gjykatës Su pre-
me, e ci la është for mu ar që të mer ret me çështjet 
të ci lat kanë të bëjnë me punë e AKP-së.53 Serbët 
e in ter vi stu ar po huan se nuk janë të in for mu ar për 
të drejtën në ndihmë ju ri di ke fa las dhe thek suan se 
kanë nevojë për të.

49 M.K, Zyra ndërlidhëse me 
gjykatat e Kosovës në komunën 

e Rahovecit/Orahovac, inter-
vistë e FDH Kosovë, 4 shkurt 

2010. 

50 N.Z. serb nga Hoca e  
Madhe /Velika Hoca, intervistë 
e FDH Kosovë, 4 shkurt 2010.; 
E.S.K, turk nga Prizreni/Priz-
ren, intervistë e FDH Kosovë,  

4 shkurt 2010. 

51 E.Y turk nga Prizreni/Priz-
ren, intervistë e FDH Kosovë, 

28 janar 2010. 

52 T.J. Shef i Zyrës ndërlidhëse 
me gjykatat në Kosovë, Zyra 

koordinuese në Graçanicë/
Gračanica. 2 shkurt 2010. 

53 Urdhëresa administrative 
e UNMIK-ut No 2005/7 mbi 

implementimin e Rregullores 
së UNMIK-ut No 2002/13 

mbi Themelimin e Dhomës së 
Veçantë  të Gjykatës Supreme 
të Kosovës në lidhje me çësht-

jet  e Agjencisë Kosovare të 
Mirëbesimit. 
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

Ra sti im është shem bull i jo-efi ka si te tit të gjyqëso-
rit, shem bull i le ga li zi mit të plaçkitjes dhe spa-
stri mit et nik dhe eko no mik të ci lin e ka përjetuar 
fa mi lja ime. Ne po an ko he mi me vi te të tëra në 
lid hje me punën e gjyka ta ve në Kosovë - për shkak 
të zvar ri tjes së qëllim shme – sep se lënda jonë 
është shem bull kla sik i ndi ki mit dhe lid hje ve mes 
politikës, kri mi na li te tit dhe in sti tu ci o ne ve të ci lat 
janë de mo kra ti ke vetëm de kla ra ti visht. De ri më 
sot ne je mi an ku ar te UN MIK-u – In spek si o ni 
Gjyqësor, Mi ni stria e Drejtësisë, Om bud sper so ni në 
Prishtinë/Pri šti na, Pre si den ti i Kosovës, Kryemi ni-
stri i Kosovës, Ku ven di i Kosovës, am ba sa dat dhe 
zyrat ndërlidhëse, Gjyka ta Ko mu na le dhe Gjyka ta 
e Qar kut në Prishtinë/Pri šti na, Gjyka ta Su pre-
me e Kosovës, Shërbimi Po li cor i Kosovës, Po li cia 
e UN MIK-ut, Ko mi si o ni për të Drej tat e Nje ri-
ut, Mi ni stria për Kthim dhe Ko mu ni te te, Gru pi 
Ndërkombëtar i Kri za ve në Prishtinë/Pri šti na... 
Asnjëherë nuk kam dëgjuar për të drejtën në ndih-
më ju ri di ke fa las, ed he pse unë kam nevojë për të. 

Z.S serb nga Pris hti na/Pri šti na
Intervistë e FDH Kosovë, 17 shkurt 2010. 

Nuk kam qenë i njof tu ar me të drejtën për ndihmë 
ju ri di ke fa las dhe rr jed hi misht nuk kam mun dur 
ta shfrytëzoj atë. Askush nuk më ka in for mu ar për 
këtë të drejtë. 

S.T. serb nga Li pja ni/Li pljan
Intervistë e FDH Kosovë, 3 shkurt 2010

KON KLU ZI O NET E 
PËRGJITHSHME

QA SJA DHE BE SI MI NË SI STE MIN E DREJ-
TËSISË – Përkundër fak tit se në re gji strat e 
gjykatës nuk re gji stro hen të dhënat për përkatës-
inë et ni ke të palëve të përfshira në pro ce du rat e 
ndryshme në si ste min gjyqësor të Kosovës, si pas 
in for ma ta ve të grum bul lu a ra nga përpunimi i të 
dhënave të re gji stra ve ma nual, FDH Kosovë ar ri ti 
në përfundim se nu mri i lëndëve në të ci lat palë 
janë pjesëtarët e ko mu ni te te ve pakicë është du ke u 
rri tur për çdo vit. Nga këndvështrimi i pjesëtarëve 
të ko mu ni te te ve pakicë kup to het se ata nuk hezi-
tojnë t’i drej to hen si ste mit gjyqësor të Kosovës 
në rast ne vo je. Ha pa pozitivë janë bërë me the-
me li min e zyra ve ndërlidhëse me gjyka tat, të ci lat 
janë nën ju ri dik si o nin e Ministrisë së Drejtësisë 

së Kosovës dhe kanë man dat të ndihmojnë në 
tran spor ti min e palëve në procedurë, të ofrojnë 
përkthimin e do ku men te ve, të ven do sin kon tak te 
me avokatë etj,. 

PËRDORIMI I GJUHËVE NË PRAKTIKË • – 
Si pas po hi me ve të për faq ësu e sve të gjyka ta ve, 
Li gji për përdorimin e gjuhëve është im ple men-
tu ar plotësisht. Megjithatë, nu mri i pamjaf-
tueshëm i përkthyesve dhe mun ge sa e pa ji sje ve 
për përkthim si mul tan shpeshherë ndikojnë në 
vo ni min e pro ce du ra ve gjyqëso re. Bu ri met e 
pa mjaf tu es hme njerëzore dhe fi nan ci a re mund 
ta vënë në rre zik im ple men ti min e Li gjit për 
përdorimin e gjuhëve. Një numër i madh i të 
in ter vi stu ar ve nga radhët e ko mu ni te te ve pakicë 
thek suan se ak tven di met e gjyka ta ve i kanë 
marrë në gjuhën shqi pe dhe vetëm pas an ke sa ve 
të bëra në gjyka tat përkatëse do ku men tet janë 
lëshuar në gjuhën e tyre am ta re. 

PUNËSIMI•  – Përkundër kuotës e ci la pa ras-
heh që 15 për qind e të punësuarve në si ste-
min gjyqësor dhe pro ku ro rial të jetë nga rad-
hët e ko mu ni te te ve pakicë, nga të cilët 8 për 
qind du het të jenë nga radhët e ko mu ni te tit 
serb, për qin dja e pa ki ca ve në e gjykatësve dhe 
per so ne lit ad mi ni stra tiv të gjyka ta ve mbe tet 
dukshëm më e ulët. Për faq ësi mi i ulët i ko mu-
ni te te ve jo-shumicë mund të shpje go het me 
përpjekjet e pa suk sesshme të si ste mit gjyqësor 
të Kosovës, që nganjëherë ndodh ed he për 
shkak të mungesës së apli ka ci o ne ve dhe kan-
didatëve të ku a li fi ku ar nga radhët e ko mu ni te-
te ve jo-shumicë. Di sa theksojnë se kjo është si 
pasojë e mungesës së in te re si mit të gjykatësve, 
veçanërisht atyre serbë, sep se rro gat qe ofro-
hen nga gjyka tat e Kosovës janë shumë më të 
ulëta në kra ha sim me rro gat që ofro hen nga 
struk tu rat pa ra le le ser be. Kon sta ti met e FDH-
së mbështesin re ko man di met e Konventës 
Kornizë të Këshillit të Evropës, në lid hje me 
mje tet ju ri di ke dhe zba ti min e li gjit,54 si pas 
të cilës ne vo ji tet që auto ri te tet e Kosovës të 
shtojnë përpjekjet për të përmirësuar funk si-
o na li te tin e gjyqëso rit dhe të rri sin be si min e 
ko mu ni te te ve pakicë në gjyka tat e Kosovës, 
in ter alia, përmes re kru ti mit të pjesëtarëve 
nga radhët e pa ki ca ve kombëtare dhe du ke 
përmirësuar dinamikën me të cilën zgjid hen 
lëndët. 

54 Këshilli i Evropës, Rezolutë 
e Komitetit të Ministrave 
ResCMN (2006) 9, Miratuar 
nga Komiteti i Ministrave më 
21 qershor 2006 në mbledhjen 
e 969 të Zëvendësministrave
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NDIH MA JU RI DI KE•  – Nga per spek ti va e 
gjyka ta ve të gjit ha ko mu ni te tet kanë të drejtë 
për ndihmë ju ri di ke fa las në kus hte të ba ra-
bar ta, siç është pre ci zu ar me Rre gul lo ren e 
UN MIK-ut numër 2006/36. Në bazë të in ter-
vi sta ve të zhvil lu a ra me pjesëtarët e ko mu ni-
te te ve pakicë, përveç shem buj ve pozitivë nga 
ra jo ni i Pri zre nit/Pri zren ku palët në procedurë 
pohojnë se janë njof tu ar për të drejtën e tyre 
për ndihmë ju ri di ke fa las, gjen dja në ko mu-
nat tje ra tre gon se palët in for mo hen shumë 
rrallë për mundësinë e shfrytëzimit të kësaj të 
drej te. Du ke marrë pa rasysh se shpërndarja e 
in for ma ta ve në lid hje me të drejtën në ndihmë 
ju ri di ke fa las mund të jetë qen ëso re që ajo të 
shfrytëzohet nga një numër sa më i madh i 
palëve në procedurë që i plotësojnë kri te ret për 
një ndihmë të tillë, FDH pro po zon ini ci min e 
fus ha ta ve për ngri tjen e vetëdijes së pu bli kut në 
lid hje me të drejtën për ndihmë ju ri di ke, si një 
nga mënyrat për zgjid hjen e këtij pro ble mi.

EFI KA SI TE TI I GJYKATËS•  – Është me 
rëndësi të përmendet fak ti se gjyka tat bal la fa qo-
hen me pro ble me të mëdha, siç është mun ge sa 
e aparaturës tek ni ke dhe bu ri me ve njerëzore, të 
ci lat ndikojnë në efi ka si te tin e punës dhe shpe-
jtësinë e zgjid hjes së lëndëve në ju ri dik si o nin e 
tyre. Nga ana tjetër, ka mungesë të mje te ve për 
zgjid hjen e këtyre pro ble me ve. Të gjithë për-
faq ësu e sit e gjyka ta ve thek suan se kanë si pri o-
ri tet zgjid hjen e lëndëve ku palë janë pjesëtarët 
e ko mu ni te tit serbë, por gjatë pro ce di mit të 
këtyre lëndëve ha sin në pro ble me të mëdha 
sep se shpeshherë nuk e kanë adresën e saktë të 
palëve, me qen ëse ata nuk jetojnë në vend ba ni-
met e mëhershme. Pjesëtarët e ko mu ni te te ve 
i kritikojnë gjyka tat për shkak të pro ce di mit të 
ngadalshëm të lëndëve. Ba zu ar në zyrat ndër-
lidhëse me gjyka tat, ko mu ni te tet pakicë kanë 
re zer va të mëdha sa i përket punës së Dhomës 
së Veçantë të Gjykatës Su pre me, për të cilën 
thonë se është e dobët në punën e saj.55 

RE KO MAN DI MET PËR 
AUTO RI TE TET KO SO VA RE 

Auto ri te tet Ko so va re du het të sigurojnë ndar jen e 

mje te ve të du hu ra bux he to re për si ste min gjyqësor, 
me qëllim që të përmirësohen ka pa ci te tet e in sti tu ci-
o ne ve gjyqëso re në aspek tin tek nik dhe edu ka tiv, me 
synim për të përmirësuar efi ka si te tin e gjyka ta ve. 

Një pjesë e mirë e mje te ve bux he to re du het të nda-
het për rri tjen e nu mrit të gjykatësve në përgjithësi, 
e posaçërisht nu mrit të gjykatësve nga radhët e 
ko mu ni te te ve jo-shqip ta re. Auto ri te tet e Kosovës 
du het të sigurojnë të gjit ha kus htet e ne voj shme 
për im ple men ti min e Rre gul la ve për Si ste min 
Gjyqësor dhe Kushtetutën e Kosovës, të ci lat për-
caktojnë se in sti tu ci o net gjyqëso re du het të kenë të 
paktën 15 për qind të të punësuarve nga radhët e 
ko mu ni te te ve pakicë, nga të cilët 8 për qind du het 
të jenë për faq ësu es të ko mu ni te tit serb.

Auto ri te tet e Kosovës du het të ndajnë fon de për 
kri ji min e re gji strit të stan dar di zu ar/bazës së të 
dhënave për të gjit ha lëndët në gjykatë. 

Auto ri te tet e Kosovës du het t’i krijojnë kus htet për 
im ple men ti min e të gjit ha ma sa ve dhe me ka ni zma-
ve ligjorë për mbroj tjen e të drej ta ve të pa ki ca ve që 
lid het me punën e gjyka ta ve (për shem bull Rre gul-
lo ren e UN MIK-ut numër 2006/36, Li gjin e Kosovës 
për përdorimin e gjuhëve, ne net 12, 13, 13.1, 13.2, 
14; Kushtetutën e Republikës së Kosovës – Ka pi tul li 
II - ne net 24, 31 dhe 32; Ka pi tul li III – ne net 57, 58, 
59, 60, 61 dhe 62, Li gjin e Kosovës numër 03/L-
047 për mbroj tjen dhe pro mo vi min e të drej ta ve të 
ko mu ni te te ve dhe pjesëtarëve të tyre) 

Auto ri te tet e Kosovës du het të sigurojnë funk si-
o ni min e Ko mi si o nit për ndihmë ju ri di ke në për-
puthje me Rre gul lo ren e UN MIK-ut për ndihmë 
ju ri di ke, numër 2006/36.

RE KO MAN DI MET PËR 
KËSHILLIN GJYQËSOR TË 
KOSOVËS

Këshilli Gjyqësor i Kosovës du het të sigurojë 
im ple men ti min e plotë të rre gul lo res së UN MIK-
ut për ndihmë ju ri di ke numër 2006/36. Këshilli 
Gjyqësor du het të monitorojë me kuj des nëse 
gjyka tat i kanë in for mu ar palët për të drejtën e tyre 
në ndihmë ju ri di ke fa las. 

55 Urdhëresa administrative 
e UNMIK-ut No 2005/7 mbi 
implementimin e rregullores 

së UNMIK-ut No 2002/13 
mbi Themelimin e Dhomës së 
Veçantë  të Gjykatës Supreme 

të Kosovës në lidhje  me çësht-
jet e Agjencisë Kosovare të 

Mirëbesimit. 
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Këshilli Gjyqësor i Kosovës du het të krijojë me ka ni-
zma më efi kas për pro ce di min më të shpejtë të ras-
te ve, me qen ëse është e qartë se me ka li min e vi te ve 
nu mri i ras te ve të pra nu a ra vjen du ke u rri tur.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës du het të krijojë 
një regjistër unik dhe të stan dar di zu ar/bazë të 
shënimeve për të gjit ha gjyka tat dhe të gjit ha ni ve-
let në ter ri to rin e Kosovës, ku do të re gji stro hes hin 
të dhënat për të gjit ha lëndët. Në këto re gji stra 
gjit has htu du het shënuar ed he përkatësinë et ni ke 
të palëve. (Mun ge sa e të dhënave të kom pju te ri-
zu a ra në gjykatë dhe fak ti se të aku zu a rit nuk janë 
kla si fi ku ar në bazë të përkatësisë së tyre et ni ke, 
pamundëson përpilimin e të dhënave për ndje kjen 
e kri me ve të mo ti vu a ra et ni kisht).

Është i nevojshëm traj ni mi i zyrtarëve të gjyka ta-
ve për përdorimin e re gji strit/bazës së shënimeve.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës du het të përgatis fte sat 
për gjykatë, fletëdërgesat dhe do ku men tet tje ra për 
ko mu ni kim me pjesëtarët e ko mu ni te te ve ed he në 
gjuhën tur ke, kra has gjuhës shqi pe dhe ser be, sep se 
tur qis htja është gjuhë zyrta re në Pri zren/Pri zren, 
pran daj ajo është ed he gjuhë zyrta re në Gjykatën e 
Qar kut, Gjykatën Ko mu na le dhe Gjykatën Ko mu-
na le për Kundërvajtje në Pri zren/Pri zren.

Këshilli Gjyqësor i Kosovës du het të bëjë 
vlerësimin e ne vo ja ve të secilës gjykatë në Kosovë, 
me qëllim që të propozojë ma sat e ne voj shme për 
të si gu ru ar funk si o ni min e si ste mit gjyqësor në 
mënyrë më efi ka se (nu mri i gjykatësve, zyrtarëve 
të administratës dhe përkthyesve; gjyka to ret, zyrat 
e gjykatësve, zyrat e zyrtarëve të administratës, 
pa ji sjet për përkthim si mul tan; traj ni me etj).

RE KO MAN DI MET PËR 
DONATORËT

Agjencitë për donatorët du het të për qen dro hen 
më shumë në ngri tjen e ka pa ci te te ve të gjyka ta-
ve nga aspek ti tek nik (ba za e shënimeve/re gji stri, 
gjyka to ret, etj), por gjit has htu ed he në aspek tin 
ar si mor (traj ni me etj). 

Agjencitë e donatorëve du het të mbështesin ini ci-
a ti vat për fus ha tat pu bli ke me qëllim in for mi mi të 

popullsisë mbi të drejtën për ndihmë ju ri di ke.  

Falënderim: 
FDH dëshiron t’u shprehë mirënjohjen e saj:
Znj. Aj ne Gas hi, ad mi ni stra to re në Gjykatën 
Su pre me të Kosovës në Prishtinë/Pri šti na, Z. 
Asllan Ru si nov ci, nëpunës në Gjykatën e Lartë 
për Kundërvajtje në Prishtinë/Pri šti na, Z. Fe riz 
Be ris ha, ad mi ni stra tor në Gjykatën e Qar kut 
në Prishtinë/Pri šti na, Z. Ymer Hox ha, kryetar i 
Gjykatës së Qar kut në Pri zren/Pri zren, Znj. Be sa 
Kraj ku, kryeta re e Gjykatës Ko mu na le në Pri-
zren/Pri zren, Z. Ir fan Kam be ri, ad mi ni stra tor i 
Gjykatës Ko mu na le në Dra gash/Dra gaš, Z. Zi ja 
Ra ma da ni, ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le 
për Kundërvajtje në Dra gash/Dra gaš, Z. Haj rul-
lah Aru qi, ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le 
për Kundërvajtje në Sken de raj/Sr bi ca, Z. Fa hri 
Qol la ku, ad mi ni stra tor në Gjykatën Ko mu na le në 
Sken de raj/Sr bi ca, Z. Baj ram Ra ma, ad mi ni stra-
tor në Gjykatën Ko mu na le në Glo govc/Glo go-
vac, Z. Ve sel Go ra ni, ad mi ni stra tor në Gjykatën 
Ko mu na le për Kundërvajtje në Glo govc, Z. Ismajl 
Ha zi ri, ad mi ni stra tor në Gjykatën Ko mu na le në 
Vus htr ri/Vu či trn, Z. Sha ip Me rov ci, ad mi ni stra-
tor në Gjykatën Ko mu na le për Kundërvajtje në 
Vus htr ri/Vu či trn, Z. Sa dri Kra sni qi, ad mi ni stra tor 
në Gjykatën Ko mu na le në Kamenicë/Ka me ni ca, 
Z. Islam Tha qi, ad mi ni stra tor në Gjykatën Ko mu-
na le për Kundërvajtje në Kamenicë/Ka me ni ca, Z. 
Agim Bytyqi, ad mi ni stra tor në Gjykatën Ko mu-
na le në Mailshevë/Ma li še vo, Z. Lul zim Pa qa ri zi, 
kryetar i Gjykatës Ko mu na le për Kundërvajtje në 
Malishevë/Ma li še vo, Z. Fla mur Ha sku, kryetar i 
Gjykatës Ko mu na le për Kundërvajtje në Ra ho vec/
Ora ho vac, Z. Mu har rem Pre bo qi, ad mi ni stra tor 
i Gjykatës Ko mu na le në Ra ho vec/Ora ho vac, Z. 
Islam Aze mi, ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le 
për Kundërvajtje në Gji lan/Gnji la ne, Z. Av dir ra-
him Gas hi, ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le 
në Li pjan/Li plja ne, Znj. Sev di je Rra hi mi, ad mi ni-
stra tor në Gjykatën Ko mu na le për Kundërvajtje 
në Li pjan/Li plja ne, Znj. Ka dri je Go ga Lu bis hta ni, 
ad mi ni stra tor në Gjykatën Ko mu na le në Fe ri-
zaj/Uro še vac, Z. Ba hri Jas ha ri, ad mi ni stra tor në 
Gjykatën Ko mu na le për Kundërvajtje në Fe ri-
zaj/Uro še vac, Z. Ismet Ah me ti, ad mi ni stra tor në 
Gjykatën Ko mu na le në Podujevë/Po du je vo, Z. 
Ha ki Bla ku, ad mi ni stra tor në Gjykatën Ko mu na le 
për Kundërvajtje në Podujevë/Po du je vo, Z. Ha zir 
Ah me ti, ad mi ni stra tor në Gjykatën Ko mu na le në 



Forum za tran zi ci o nu prav du

Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë

3 4

Shtërpcë/Štrp ce, Znj. Na zi fe Be qi ri, kryeta re e 
Gjykatës Ko mu na le për Kundërvajtje në Shtrp ce/
Štrp ce, Z. Isuf Ha kiu, kryetar i Gjykatës Ko mu na le 
për Kundërvajtje në Kaçanik/Ka ča nik, Z. Ke majl 
Ru nje va, ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le në 
Kaçanik/Ka ča nik, Z. Hax hi Ho ti, ad mi ni stra tor 
i Gjykatës Ko mu na le në Suharekë/Su va Re ka, Z. 
Meh di Sylaj, ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na-
le për Kundërvajtje në Suharekë/Su va Re ka, Znj. 
Sa fe te To laj, kryeta re e Gjykatës Ko mu na le për 
Kundërvajtje në Deçan/De ča ne, Z. Ru din Ele zi, 
ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le në Gjakovë/
Đa ko vi ca, Z. Mu ha met De li ja, ad mi ni stra-
tor i Gjykatës Ko mu na le për Kundërvajtje në 
Gjakovë/Đa ko vi ca, Z. Baj ram Bu ju pi, ad mi ni stra-
tor i Gjykatës Ko mu na le në Istog/Is tok, Z. Imer 
De maj, ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le për 

Kundërvajtje në Istog/Is tok, Z. Ha bib Mo ri na, 
ad mi ni stra tor i Gjykatës Ko mu na le në Klinë/Kli-
na, Znj. Sa bri je Rra ci, ad mi ni stra to re e Gjykatës 
Ko mu na le për Kundërvajtje në Klinë/Kli na, Znj. 
Hyda je te Der vis hi, ad mi ni stra to re e Gjykatës 
Ko mu na le për Kundërvajtje në Pe ja/Peć, Z. Fa ik 
Ba liq, Drej tor i Qen drës Kul tu ro re në Vitomiricë/
Vi to mi ri ca, Z. Elez Kur tes hi, për faq ësu es i ko mu-
ni te tit rom në Gji lan/Gnji la ne, Z. Ga lip Hyse ni, 
Kryetar i ko mu ni te tit rom në Gji lan/Gnji la ne, 
Z. Ivi ca Zhiv ko viq, zyrtar i zyrës ndërlidhëse me 
gjyka tat në NovoBërdë/No vo br do, Z. Sr gjan Sto ja-
no viq, nënkryetar i komunës së Gji la nit/Gnji la ne, 
Z. Tri fun Jo va no viq, shef i di vi zi o nit të zyrës ndër-
lidhëse me gjyka tat në Graçanicë/Gra ča ni ca dhe 
Znj. Mi ciq Ka ta ri na, zyrta re në zyrën ndërlidhëse 
me gjyka tat në Hoçën e Mad he/ Ve li ka Ho ča.
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Shtojcë:  Prezan�m tabelor               
GJYKATA KOMUNALE NË PEJË/PEĆ – Lëndët 
penale  
            
GJYKATA 
KOMUNAL
E NË 
PEJË/PEĆ – 
Lëndët 
penale 

     NUMRI I 
PËRGJITHSHËM I 
LËNDËVE TË 
PRANUARA  

LËNDËT E PRANUARA TË 
KLASIFIKUARA SIPAS PËRKATËSISË 
KOMBËTARE TË PALËVE 

NUMRI I 
PËRGJITHSH

ËM I 
LËNDËVE TË 
KOMPLETUA

RA  

LËNDËT E ZGJIDHURA TË 
KLASIFIKUARA SIPAS PËRKATËSISË 
KOMBËTARE TË PALËVE 

NUMRI I 
PËRGJITH

SHËM I 
LËNDËVE 
NË PRITJE 

LËNDËT NË PRITJE TË 
KLASIFIKUARA SIPAS PËRJATËSISË 
KOMBËTARE  
TË PALËVE 

Vi�    SHQI SER BOS Të huaj    SHQ SER BOS Të huaj   SHQ SER BOS Të huaj 
2000 315 305 1 8 1 213 204 0 8 1 102 101 1 0 0 

2001 452 442 0 10 0 237 228 0 9 0 215 214 0 1 0 

2002 348 342 1 5 0 256 251 0 5 0 92 91 1 0 0 

2003 392 371 1 13 7 167 150 0 11 6 225 222 0 2 1 

2004 1174 1163 0 8 3 448 443 0 3 2 726 720 0 5 1 

2005 740 699 20 14 7 724 693 19 7 5 16 6 1 7 2 

2006 640 616 2 20 2 869 846 2 19 2 -229 -230 0 1 0 

2007 695 661 2 24 8 991 959 2 22 8 -296 -298 0 2 0 

2008 1118 1064 6 34 14 992 952 1 28 11 126 112 5 6 3 

2009 834 818 2 13 1 641 640 0 0 1 193 178 2 13 0 

TOTALI 6708 6481 35 149 43 5538 5366 24 112 36 1170 1116 10 37 7 

GJYKATA KOMUNALE NË  ISTOG/ISTOK – LËNDËT E 
TRASHËGIMISË             
                 
GJYKATA 
KOMUNALE 
NË 
ISTOG/ISTOK 
ITRASHËGIMIA 

NUMRI I 
LËNDËVE TË 
PRANUARA 

 LËNDËT E PRANUARA SIPAS 
PËRKATËSISË KOMBËTARE TË 
PALËVE 

LËNDËT E KOMPLETUARA TË 
KLASIFIKUARA SIPAS PËRKATËSISË 
KOMBËTARE TË PALËVE 

LËNDËT NË PRITJE TË 
KLASIFIKUARA SIPAS PËRKATËSISË 
KOMBËTARE TË PALËVE 

VITI   SHQ SER BOS TUR RAE SHQ SER BOS TUR RAE SHQ SER BOS TUR RAE 

                                  

2001 71 67 1 3     67 1 3               

2002 95 81 3 8   2 80 3 8   2 1         

2003 105 84 8 11   2 84 8 11   2           

2004 87 72 2 10   2 70 2 10   1 2       1 

2005 62 52 4 4   2 50 4 4   2 2         

2006 69 44 25 8   2 37 25 8   2 7         

2007 95 52 32 11     48 31 10     4 1 1     

2008 119 76 29 10   4 64 26 8   2 12 3 2   2 

2009 57 38 17 1   1 25 8 1   1 13 9       

TOTALI 768 566 121 66   15 525 108 63   12 41 13 3   3 
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GJYKATA KOMUNALE NË ISTOG/ISTOK – LËNDËT CIVILE      

                
 GJYKATA 
KOMUNALE 
NË 
ISTOG/ISTOK 
–Lëndët 
civile  

NUMRI 
TOTAL I 

LËNDËVE 
TË 

PRANUARA 

 LËNDËT E PRANUARA   NUMRI TOTAL 
I LËNDËVE TË 

KOMPLETUARA 

LËNDËT E KOMPLETUARA  NUMRI 
TOTAL I 

LËNDËVE TË 
PAZGJIDHUAR 

LËNDËT E PAZGJIDHURA 

VITI   SHQ SER BOS RAE   SHQ SER BOS RAE   SHQ SER BOS RAE 

2000 117 115   2   116 114   2   1 1       

2001 135 131   4   135 131   4   0 0       

2002 126 121 3 2   126 121 3 2   0 0       

2003 199 189 2 8   199 189 2 8   0 0       

2004 1937 179 1741 7 10 290 177 97 7 9 1647 2 1644 0 1 

2005 391 239 144 7 1 250 231 12 7 0 141 8 132   1 

2006 338 308 26 4   294 284 6 4   44 24 20 0 0 

2007 273 235 25 5 8 234 214 7 5 8 39 22 17     

2008 334 306 15 9 4 230 217 5 7 1 104 89 10 2 3 

2009 170 163 6 1   35 33 1 1   135 130 5     

TOTALI 4010 1986 1962 49 23 1909 1711 133 47 18 2111 276 1828 2 5 

 
 
GJYKATA KOMUNALE NË SKENDERAJ/SRBICA– 
LËNDËT KONTESTIMORE 

 
 
            

GJYKATA 
KOMUNALE  
SRBICA/ 
SKENDERAJ – 
LËNDËT 
KONTESTIMORE 

Lëndët e 
transferuar
a nga vitet 
paraprake 

Lëndët e 
pranuara 

gjatë 
vi�t  

Numri 
total i 

lëndëve 
në pritje 

LËNDËT E 
PRANUARA TË 
KLASIFIKUARA SIPAS 
PËRKATËSISË 
KOMBËTARE TË 
PALËVE  

NURMI 
TOTAL I 

RASTEV TË 
KOMPLET. 

LËNDËT E 
KOMPLETUARA TË 
KLASIFIKUARA SIPAS 
PËRKATËSISË 
KOMBËTARE TË PALËVE 

NUMRI 
TOTAL I 

LËNDËVE NË 
PRITJE 

LËNDËT NË PRITJE TË 
KLASIFIKUARA SIPAS 
PËRKATËSISË KOMBËTARE TË 
PALËVE 

Year       ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE 

2000   7 7 7       7 7                 

2001   92 92 90 2     60         32 30 2     

2002 32 95 127   3     113 108       14 12 2     

2003 14 179 193   7     164 160 4     25 22 3     

2004 25 300 325 195 130     164 156 8     161 39 122     

2005 161 165 326 188 138     145 142 3     181 46 135     

2006 181 204 385 1 147     201 192 9     184 46 138     

2007 184 256 440 286 154     173 130 43     243 132 111     

2008 243 268 511 393 118     370 327 43     141 66 75     

2009 141 236 377 290 86 1   182 126 56     195 164 30 1   

Total 981 1802 2783 145
0 

785 1   1579 1348 166     1176 557 618 1   
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GJYKATA KOMUNALE NË VUSHTRRI/VUČITRN – PROCEDUAR CIVILE – LËNDËT KONTESTIMORE TË 
SHKALLËS SË PARË       

              
 Gjykata 
Komunale në  
Vushtrri/Vučitrn – 
Procedurat civile – 
Lëndët 
kontes�more të 
shkallës së parë  

TOTALI I 
RASTEVE TË 
PRANUARA  

 RASTET E 
PRANUARA  

Totali i 
lëndëve të 
kompletuar 

LËNDËT E 
KOMPLETUAR 

Totali i 
lëndëve 
në pritje 

LËNDËT NË PRITJE  Lëndët e 
transferuara  

Vi�    SHQ SER BOS   SHQ SER BOS   SHQ SER BOS   

2000 174 174     124 124     50 50       

2001 321 317 4   218 214 4   102 102     1 

2002 406 398 8   225 217 8   174 174     7 

2003 517 476 41   352 311 41   161 161     4 

2004 989 557 432   393 252 141   586 295 291   10 

2005 1732 1679 53   666 666     1053 1053     13 

2006 1610 1590 20   657 637 20   944 944     9 

2007 1644 1625 19   648 629 19   982 982     14 

2008 1491 1466 25   557 534 23   934 932 2     

2009 1133 1124 9   363 356 7   770 768 2     

TOTAL 10017 9406 611 0 4203 3940 263 0 5756 5461 295 0 58 

 

GJYKATA KOMUNALE NË KAMENICË/KAMENICË – LËNDËT PENALE      

            
GJYKATA KOMUNALE 
NË KAMENICË – 
Lëndët penale  

Totali i 
lëndëve 

të 
pranuara 

LËNDËT E PRANUARA TË 
KLASIFIKUARA SIPAS 
PËRKATËSISË KOMBËTARE TË 
PALËVE 

Totali i 
rasteve të 
pranuara 

RASTET E KOMPLETUAR TË 
KLASIFIKUARA SIPAS 
PËRKATËSISË KOMBËTARE 
TË PALËVE 

Totali i 
lëndëve 
në pritje 

Vi�   SHQ SER RAE Tjerë   SHQ SER RAE  Tjerë   

2000 91 64 1 26   91 64 1 26   0 

2001 163 136 4 23   162 136 4 22   1 

2002 139 120 5 14   138 120 5 13   1 

2003 151 118 16 17   151 118 16 17   0 

2004 293 93 12 188   141 93 12 36   152 

2005 210 171 11 27 1 199 170 11 17 1 11 

2006 148 108 15 25   145 107 15 23   3 

2007 142 103 22 17   132 100 21 11   10 

2008 176 135 20 21   93 79 10 4   83 

TOTALI 1513 1048 106 358 1 1252 987 95 169 1 261 
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 Gjykata 
komunale në 
Lipjan/Lipljan – 
lëndët e 
trashëgimisë 

Totali i 
lëndëve 

të 
pranuara 

LËNDËT E 
PRANUARA 

Totali i 
lëndëve 
të 
komplet. 

LËNDËT E 
KOMPLETUARA 

Totali i 
lëndëve 
në pritje 

LËNDËT NE 
PRITJE 

Vi�    SHQ SER   SHQ SER   SHQ SER 

2000 19 11 8 17 9 8 2 2 0 

2001 70 32 38 69 31 38 1 1 0 

2002 109 69 40 107 68 39 2 1 1 

2003 124 57 67 126 58 68 0 0 0 

2004 121 64 57 120 64 56 1 0 1 

2005 83 40 43 77 38 39 6 2 4 

2006 141 84 57 123 78 45 18 6 12 

2007 243 155 88 223 124 99 20 20 0 

2008 247 131 116 133 46 87 114 88 26 

2009 138 109 29 67 40 27 71 69 2 

TOTALI 1295 752 543 1062 556 506 235 189 46 

          

GJYKATA KOMUNALE NË LIPJAN/LIPlJAN – Lëndët e trashëgimisë 
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

SHTOJ CA 2

KOR NI ZA LI GJO RE PËR PA KI CAT KOMBËTARE – KRO NO LO GJIA:

KOR NI ZA KUS HTE TU E SE PËR VETËQE VE RI SJE TE PER KOHSHME 
RRE GUL LOR JA E UN MIK-ut 2001/9 - 15 MAJ 2001 – Ka pi tujt 3 dhe 4 

Kor ni za Kus hte tu e se për Ve tëqe ve ri sje të Përkohshme kri joi kornizën li gjo re gjithëpërfshirëse për ve tëqe-
ve ri sje në fushën e le gji sla ti vit, ek ze ku ti vit dhe gjyqëso rit. Përderisa kjo kornizë u jep kom pe ten ca të gje ra 
in sti tu ci o ne të Kosovës, ajo megjithatë i mundëson Mi si o nit të Kom be ve të Bas hku a ra në Kosovë (UN MIK) 
të mbe tet auto ri te ti qen dror në vend. Kor ni za Kus hte tu e se për Ve tëqe ve ri sje të Përkohshme is hte Rre gul-
lor ja e parë që adre son te të drej tat e ko mu ni te te ve më në hollësi. Siç e ke ni vënë re, ter mi “ko mu ni tet” 
përkufizohet gjerësisht si “qytetarë që i përkasin të njëjtit grup et nik, re li gji oz ose lin gu i stik”. Në ka pi tul lin 3 
të Kornizës Kus hte tu e se thek so het se In sti tu ci o net e Përkohshme të Ve tëqe ve ri sjes (PISG) do të respektojnë 
dhe sigurojnë të drej tat dhe liritë the me lo re të nje ri ut të njo hu ra ndërkombëtarisht, du ke përfshirë ed he a) 
Deklaratën Uni ver sa le mbi të Drej tat e Nje ri ut; (b) Konventën Evro pi a ne për Mbroj tjen e të Drej ta ve dhe 
Li ri ve The me lo re të Nje ri ut dhe Pro to kol let e saj; (c) Konventën Ndërkombëtare për të Drej tat Ci vi le dhe 
Po li ti ke dhe Pro to kol let e saj; (d) Konventën për Eli mi ni min e të Gjit ha For ma ve të Dis kri mi ni mit Ra cial; (e) 
Konventën për Eli mi ni min e të Gjit ha For ma ve të Dis kri mi ni mit kundër Gru as; (f ) Konventën për të Drej tat 
e Fëmijës; (g) Kartën Evro pi a ne për Gjuhët Ra jo na le ose të Pa ki ca ve; dhe (h) Konventën Kornizë të Këshillit 
të Evropës për Mbroj tjen e Pa ki ca ve Kombëtare. Ka pi tul li 4 përshkruan dis po zi tat e përgjithshme mbi të 
Drej tat e Ko mu ni te te ve dhe pjesëtarëve të tyre. Kor ni za Kus hte tu e se shënon një mo ment të rëndësishëm 
në si ste min li gjor të Kosovës.

h ttp://www.unmikonlin e. or g/co nstframework.htm

RREGULLORJA E UN MIK-ut 2000/1 mbi ADMINIST RIM IN  E PËRBA SHKËT TË KOSOVËS (14 
janar 20 00 )

Pë r më shumë, Rregullorja e UNMIK-ut numër 2000/1 mbi A dmini st ri mi n e përko hs h ëm  dhe të përbash-
kët, kërkon që të g ji th a ko mu nitetet të inkuadroh en  në  udhëheqjen e përkohshme administrative dhe që 
ato të përfaqësohen në mënyrë të drejtë.

h ttp://www.unmikonline.org /r eg ulations/ 20 00 /reg01-00.htm

RREGULLORJA E UNM IK-ut 2000/45 mbi VETËQEVERISJEN  E  KO MUNAVE NË KOSOVË (11 
gush t  20 00) 

Hapi tjetër i rëndë sishëm drejt gara nti mit   të pje sëmarrjes  së  p akicave është ndërmarrë në v itin 2 000 ,  kur 
Përfaqësuesi S peci al  i  Sekretar it  t ë Përhershëm (SRS G)   nxori rr egulloren 2 000/45 mbi Ve tëqev er isjen e 
Ko mun av e  n ë Kosovë. Seksio ni 2, neni 2.3 thekson: “Të gjitha organet dhe instituci onet e kom unës duhet të 
garantojnë se  qytetarët e kom unës gëzojnë të gjitha të drejtat dhe liritë  pa  as n jë dalli m, pa m ar rë  parasy sh 
 racën, kombësinë, ngjyr ën ,  gjininë, religjio ni n, bindjet politike, prejardhjen  kombë ta re  apo sociale, pronën 
ap o sta tu sin tjetër dhe do t ë  ke në mundësi të  b ar ab arta punësi mi  n ë të gjitha nivelet e s hë rbimeve komunale”. 
Gjatë politikave dhe prakt ik av e të tyre të punës, komunat do t’i kushtojnë vëmendje  ne vojës për  pro movimin 
e ko- ekzis te nc ës  ne mes qyte tarëve të tyre dhe krijimit të  ku sh teve që të gjitha komunit et et  të sh pr ehi n , ruajnë 
dhe zhvilloj në id en ti tetet e tyre ko mbë ta re, kulturore,  re li gj ioze dhe gjuhësore. Termi komunitet në këtë Rreg-
ullore  në nku pton komunitetet e qytetarëve që i takojnë të njëjtit grup etnik, religjioz dhe gjuhësor.
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h ttp :/ /w ww.unmikonline.org/regulations/2000/reg45-00.htm

LIGJI KU NDË R  DI SKRIMINIMIT  N UMËR 2004 /3  (1 9  shkurt 2 00 4) 

Ky ligj ka për qël li m parandal im in dhe l uf ti min e disk ri minimit, promovimin e barazisë efektive dhe zbat im-
in e par imeve të  trajtimit  të  b arabartë të qytetarëve të Kosovës në sundi min  e  ligji t.  (Neni 1)

Rre gu llimi i çë sh tjeve që kanë të bëjnë me mos-diskrim ini m  bazohe t në:
a) pa ri min e trajtimit të b ar abartë – n uk  d o të ketë diskriminim direkt apo ind ir ekt nda j  ndonjë personi  ap o 
 personave për shkak  t ë gjinisë ,  moshës,  s ta tusit m artesor,  gju hës,  ku fi zimit të aftësiv e  mendore apo fizik-
e,  or i entimit se ks ual, bindjeve politike,  or i gjinës etnike,  kombësisë, religjion it ose besimit, r ac ës, orig jin ës 
 sociale, pronës, lindjes apo ndonjë gj en dj e tjetër;
b) parimi i pë rf aq ës im it të drejtë në pu në si m të  gji thë personave  dhe p je sëtarëve t ë  komuniteteve në kuadër 
të organeve publike, në të gjitha nivelet.
c) pari mi i mirëkuptimi t  dhe tolera ncës ndëretnike  t ë qytetarëve të  Kosovës.  ( Neni 2) dhe 
(j)  pa ri mi i g jykimit t ë dhe tra jt im it t ë drejtë para gjykat ave dhe gjitha organeve tjera që merren me admin-
istrimin e drejtësisë (Neni)

http ://www.unmikonline.org/regulations/2004/re2004 _32 ale04_0 3. pdf

MARRËVESHJE MES UNMIK-ut DHE  KËS HI L LIT TË EVROP ËS (COE)  PË R  ARANZHIMET 
TEKNIKE QË  KANË TË BËJNË  ME KORNIZËN KUSHTETUESE P ËR  MBR OJ TJEN E PAKICAVE 
KOM BËT AR E  - 30 QERSHO R 2004 –  Ne ne t 1 dhe 2

Sa i përket implementimit të Kornizës Kushtetuese  p ër  M brojtjen e Pakicave Kombëtare n ë Kosovë 
ajo  i  nënshtrohet marrëveshjes së moni torimit me K ës hi ll in e Evr op ës .  (Neni 1 mbi Pajtimin me 
Konventën Kornizë) dhe Neni 2 mbi Modalitetet e monitorimit). 

http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,COE,,SRB,441821b44,0.html

REZOLUTA E KOMITETIT TË MINISTRAVE TË KËSHILLIT TË EVROPËS MBI 
IMPLEMENTIMIN E KONVENTËS KRONIZË NË KOSOVË - 21 qershor 2006

http://www.internaldisplacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/E90EFF7A926630B2C
12573A600463555/$file/Resolution+ResCMN(2006)9.pdf

RREGULLORJA E UNMIK-ut NUMËR 2006/36 PËR NDIHMË JURIDIKE (7 QERSHOR 2006)

Kjo rregullore ka për qëllim të krijojë një sistem të integruar ligjor për çështjet penale, civile dhe 
administrative, që garanton mbrojtjen e plotë të të drejtave dhe interesave të komuniteteve, në 
përputhje me instrumentet ndërkombëtare. Kjo rregullore është hartuar nga Komisioni për Ndihmë 
Juridike, si organ i pavarur që ofron ndihmë juridike për të gjithë ata që për shkak të mungesës së 
mjeteve financiare do t’iu ishte mohuar e drejta për qasje efikase në drejtësi. Zyra për koordinimin e 
ndihmës juridike është sekretariat i Komisionit dhe është përgjegjëse për administrimin e ndihmës 
juridike dhe mbikëqyrjen e 5 Zyrave të Qarkut për Ndihmë Juridike. Seksioni 2 i nenit 2.4 i Parimeve 
Udhërrëfyese të kësaj rregulloreje thekson: ndihma juridike duhet ofruar pa diskriminim të drejtpërdrejt 
apo indirekt të personave në bazë të gjinisë, moshës, statusit martesor, gjuhës, kufizimit të aftësive mendore 
apo fizike, orientimit seksual, bindjeve politike, origjinës etnike, kombësisë, religjionit ose besimit, racës, 
origjinës sociale, pronës, lindjes apo ndonjë gjendje tjetër. Neni 2.5 përcakton se ndihma juridike falas do të 
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jetë në harmoni dhe do të ofrohet në gjuhët e përcaktuara me ligjet e aplikueshme, posaçërisht me Konventën 
Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare. Seksioni 10 i Rregullores u referohet kritereve kualifikuese 
dhe përshkruan në hollësi kategoritë e njerëzve, sipas prioriteteve, të cilët i plotësojnë kërkesat për të marrë 
ndihmë juridike falas. 

http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2006regs/RE2006_36.pdf

LIGJI KOSOVAR PËR PËRDORIMIN E GJUHËVE - Ligji numër 02/L-37 (26 korrik 2006) 

Ky ligj ka për qëllim të sigurojë respektimin e identitetit gjuhësor të gjithë personave dhe të krijojë një ambient 
të përshtatshëm për të gjitha komunitetet që ta ruajnë dhe ta shprehin identitetin e tyre gjuhësor. Dispozitat e 
përgjithshme të Ligjit për përdorimin e gjuhëve përcaktojnë përdorimin e gjuhëve zyrtare, sikurse edhe gjuhëve 
të komuniteteve gjuha amtare e të cilëve nuk është gjuhë zyrtare, në institucionet e Kosovës dhe organizatat apo 
ndërmarrjet tjera që kryejnë funksione dhe shërbime publike. Ligji përcakton status të njëjtë për gjuhën shqipe 
dhe serbe, si gjuhë zyrtare në Kosovë, dhe përdorim të barabartë të tyre në të gjitha institucionet e Kosovës. Ligji 
gjithashtu përcakton se në nivel komunal edhe gjuhët e komuniteteve tjera, siç është gjuha turke, boshnjake dhe 
rome, do të jenë gjuhë në përdorim zyrtar, sipas kushteve të përcaktuar me ligj. 

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2006_02-L37_en.pdf

PROPOZIMI GJITHËPËRFSHIRËS PËR ZGJIDHJEN E STATUSIT TË KOSOVËS - MARTTI 
ATHISAARI - 2 SHKURT 2007 

Në prill të vitit 2007, i dërguari Special i OKB-së, Martti Ahtisaari, ia dorëzoi Këshillit të Sigurimit të 
OKB-së Propozimin e tij Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës (“Pani i Ahtisaarit”). Plani i 
Ahtisaarit ka tekstin kryesor me 15 nene të cilat përcaktojnë parimet e përgjithshme, sikurse edhe 12 anek-
set që bëjnë elaborimin e tyre. Plani i Ahtisaarit përqendrohet para së gjithash në mbrojtjen e të drejtave, 
identitetin dhe kulturën e komuniteteve jo-shqiptare të Kosovës, përfshirë këtu edhe krijimin e kornizës 
për pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën publike. I dërguari special, Ahtisaari, gjithashtu propozoi që Kosova 
të bëhet shtet i pavarur, i mbikëqyrur ndërkombëtarisht për një kohë të caktuar. Mes dispozitave tjera të 
rëndësishme të kësaj zgjidhje për Kosovën janë: Demokracia multietnike (shoqëria multietnike e Kosovës 
do ta qeverisë vetveten në mënyrë demokratike, duke respektuar në tërësi sundimin e ligjit, të drejtat dhe 
liritë themelore të njeriut, promovimin e paqes dhe prosperitetit për të gjithë banorët e saj; Kushtetuta e 
Kosovës mishëron parimet e cekura më lartë: Pjesëmarrja dhe të drejtat e pakicave (element qendror në 
Planin e Ahtisarit është mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të gjithë popujve dhe komuniteteve në Kosovë, 
duke përfshirë mbrojtjen e kulturës, gjuhës, edukimit dhe simboleve të tyre. Plani gjithashtu mundëson 
përfaqësimin e komuniteteve jo-shqiptare të Kosovës në institucionet kryesore publike, për të siguruar të 
drejtat e tyre dhe për të inkurajuar pjesëmarrjen e tyre aktive në jetën publike); Decentralizimi - Plani i 
Athisaarit propozon kompetenca të gjëra për komunat. Komuniteti serb i Kosovës do të ketë kompetenca 
të mëdha në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë me ata, përfshirë edhe sistemin shëndetësor dhe arsimin 
e lartë. Serbët dhe komunitetet më të mëdha do të kenë autonomi të gjerë financiare, do të kenë të drejtë 
të pranojnë financim transparent nga Serbia dhe të marrin pjesë në partneritete ndër-komunale dhe 
bashkëpunim ndërkufitar me institucionet serbe. Do të krijohen gjashtë komuna të reja me shumicë serbe 
apo do të zgjerohen komunat ekzistuese: Graçanica/ Gračanica, Novobrdë/Novo Brdo, Kllokot/Klokot, 
Ranillug/Ranilug, Partesh/Parteš (tashme janë krijuar) dhe Mitrovica/Mitrovica. Sistemi gjyqësor i Kosovës 
do të jetë i pavarur etnikisht, profesional dhe i paanshëm. Plani gjithashtu mundëson themelimin e një 
Gjykate të re Kushtetuese. 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Suedosteuropa/Downloads-und-Dokumente/
Ahtisaari-Plan.pdf
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KUSHTETUTA E REPUBLIKËS SË KOSOVËS –15 QERSHOR 2008 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës hyri në fuqi më 15 qershor 2008. Kushtetuta përmban dispozita që 
kanë të bëjnë me funksionet publike të bazuara në parimet e barazisë para ligjit dhe respektit për të drejtat 
dhe liritë themelore, sipas standardeve ndërkombëtare. Për më tepër, kushtetuta bën një hap më tej duke 
vendosur masa që shkojnë përtej parimeve të barazisë, me qëllim që të mbrojë dhe promovojë të drejtat e 
individëve apo grupeve në pozita të pabarabarta. 

http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf

Kapitulli II Të drejtat dhe liritë themelore - nenet 24, 31 dhe 32

Kapitulli i II-të i Kushtetutës së Kosovës u referohet neneve që përshkruajnë të drejtat dhe liritë themelore 
në raport me: Barazinë para ligjit (neni 24) E drejta për gjykim të drejtë dhe të paanshëm (neni 31) dhe E 
drejta për mjete ligjore. (neni 31).

Kapitulli III Të Drejtat e Komuniteteve dhe pjesëtarëve të tyre  - nenet  57, 58, 59, 60, 61 dhe 62  

Kapitulli III-të i referohet neneve që përshkruajnë të drejta specifike për qytetarët që i takojnë të njejtit grup 
etnik, gjuhësor apo religjioz që në mënyrë tradicionale ka qenë prezent në territorin e Kosovës (komunitetet), 
përveç të drejtave të përshkruara në kapitullin e II-të - Të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore.   

Gjithashtu, kapitulli III-të përshkruan përgjegjësitë që dalin nga neni 58 duke iu referuar përgjegjësive 
të shtetit të Kosovës për të siguruar kushte adekuate që u mundësojnë komuniteteve dhe pjesëtarëve të 
tyre të kultivojnë, mbrojnë dhe zhvillojnë identitetin e tyre. Për më tepër, neni 59  parasheh se antëtarët 
e komuniteteve kanë të drejtë që në mënyrë individuale apo në komunitet të shprehin, kultivojnë dhe 
zhvillojnë kulturën e tyre, si dhe të kultivojnë elementet themelore të identitetit, religjionit, gjuhës, 
traditës dhe kulturës; të kenë të drejtë arsimi në të gjitha nivelet në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës 
së Kosovës sipas zgjedhjes së tyre, të përdorin gjuhën e tyre dhe alfabetin përkatës në komunikim me 
autoritetet komunale apo zyrat lokale të autoritetetve qëndrore në rajonet ku ata përbëjnë përqindjen e 
caktuar të popullatës në përputhje me ligjin.   

 Neni 60 i referohet themelimit të Këshillit Konsultativ për Komunitete i cili funksionon nën autoritetin e 
Presidentit të Republikës së Kosovës në të cilin organ do të përfaqësohen të gjitha komunitetet dhe I cili 
do të ketë këtë mandat: të shërbejë si mekanizëm për komunikim të rregullt në mes të komunitetetve dhe 
Qeverisë së Kosovës si dhe t’iu mundësojë komuniteteve që të komentojnë në fazë të hershme iniciativat 
politike dhe legjislative të cilat përgaditen nga Qeveria e Kosovës; të sugjerojë iniciativa të tilla, si dhe të 
kërkojë që pikpamjet e tyre të reflektohen ne programet apo projektet relevante. Përfaqësimi në institucionet 
publike, punësimi  dhe përfaqësimi në Institucionel lokale janë të rregulluara me nenet 61 dhe 62 të këtij 
kapitulli.        

Ligji mbi Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komunitetetve dhe Pjesëtarëve të tyre në 
Kosovë  - Ligji  Nr 03/L- 047 (Mars 13, 2008)

http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=56&la
ng=en
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Na po me na 
Ovaj iz ve štaj je deo pro jek ta „Pro mo ci ja ma njin skih pra va na Ko so vu”, ko ji za jed nič ki fi nan si ra ju Evrop ska uni ja – Evrop ski in stru-
ment za de mo kra ti ju i ljud ska pra va (EID HR) i Or ga ni za ci ja za evrop sku bez bed nost (OEBS) – kan ce la ri ja Vi so kog ko me sa ra za 
na ci o nal ne ma nji ne. 
Is klju či vu od go vor nost za sa dr žaj ove pu bli ka ci je ima Fond za hu ma ni tar no pra vo Ko so vo i ni u kom slu ča ju se ne mo že sma tra ti da 
ona od ra ža va sta vo ve Evrop ske uni je ili Vi so kog ko me sa ra za na ci o nal ne ma nji ne.

Pro ce na pri stu pa prav di 
ma nji na na Ko so vu 

Iz ve štaj

Fond za hu ma ni tar no pra vo Ko so vo
mart 2009 – fe bru ar 2010.

Fond za humanitarno pravo Kosovo
dokumentovanje i pamćenje
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REZIM E
 
Fond  z a humanitar no   pravo Kos ovo (FHP 
Kosov o)  o bišao je u  pe riodu  o d mar ta  2009. d o 
 februara  2010.  go dine većinu  sudo va  n a Kosovu 
 i  obavio  in tervjue sa  pr edsta vni cima ti h  sud ov a 
s nam ero m  da: p riba vi poda tke  o  zaposl e-
n os ti pripa dnika manjin ski h zajed nica u su do-
vima, u tvrd io da l i pos to je uslovi za  p ru ža nje  
besp latne pra vne  pomo ći , da li s udovi poš tu ju  
Zakon o  upo tr ebi j ezi ka i u  koj im  pred me tima  
se pripadni ci man ji skih z ajednica poj av ljuju k ao  
stranke ,  odnosno  k akva je  st r ukt ura okonč an ih 
predmet a u  o dn osu na nac io na lnost  st ran a ka. 
Ovo  ist ra ži vanje  je  p rošir eno intervjui ma  s pr ip-
ad nicima z ej ednica koj i  su se obra ćali sudovim a 
n a Kosovu.

F HP  Kosov o je u tv rdio  da  se z akonski  okv ir  Koso-
va k oji ure đuj e  zastuplj en ost  pripa dni ka  m an jin-
skih za je dnica u   pr avosudnim instituci ja ma ne 
sprov od i  u pot punost i.  Taj okvi r predviđ a d a u 
pravo suđu bude najman je 15 o dsto n e-Alba nc a,  
od čega  bi se  osam o dsto r ad nih m es ta od no silo 
n a  Srbe. Upr ko s  tome, v el ik u ve ćin u sudij a, sudija  
z a  prekr šaje i  ad mi nistr ati vnog o sob lj a u sudo vima  
č ine p ri padnic i albanske z ajednice.  
 
Predst avnic i sudo va  tv rd e da je pra vo  n a bes pl-
atnu pravnu pomoć  g arantovan o svim  građan im a 
Kos ov a pod  is tim   us lovima.  S  dr uge s tra ne, ve lik a 
 većin a intervjui sa nih p ripa dnika  et ni čk ih zaj e d-
nica dal a je F HPK osovu sup rotne i nformacije , 
na ime, da  nisu  upoznati  sa svoji m pravom na 
 be splatnu pravnu pom oć, t e ni su ni mogli da je  
k oriste,  ia ko  im je  b ila potr ebn a. 

 Ka d je u pi ta nju sprovo đenje Zakona o u potreb i 
 jez ika, FHP Kosovo je utvrd io  d a se ta j  zakon gen-
eral no pr ime nj uj e u svi m  sudov im a u k oj ima  je 
obavl jen o istr až iv anje.  S udovi iz daju doku men ta 
na sl už benim je zic ima Kosova  – srps ko m i a lb an-
s kom. Sudovi  u Priz re nu/Prizren, osim  t oga, izda-
ju doku-me nta i na  tur skom je zik u, s obziro m 
d a je i  ta j j ezik  u s lu žb enoj up ot re bi u to j opšt-
in i.  Pravosudne in st itucije o bezbeđuj u u sluge 

prevođen ja svi m strank ama  na sr pski i al ba nski, 
kao  i  turski  je zi k u opšt in i  Prizren. Treb alo bi,  
m eđutim,  n agl asiti da  nedovol jan  b roj su ds ki h 
tuma ča i ne do st atak o pre me  za  simultano p rev-
ođenj a  mož e  us porav ati s ud ske po st upke. Sv u 
 sl už be nu dokume nt ac iju ko ju  sudovi  k ori ste u  
komun ik aciji sa  gr ađanima priprema Pra vo sud ni  
s avet Koso va  u Prištini /Pr ishtinë. Ov a dokument-
ac ija s e, međut im, ne pr iprema  i na t urs ko m. 

Sudo vi  n isu u  st anju  da  vode ažurnu e videnci-
ju o  predm etima .  Ve ćina sud ova jo š u ve k nem a 
elek tronsk e baze podat aka i  s toga  eviden ciju 
vode  ru čnim  pute m.  Na osnovu ne po srednog  
u vida, FHP Kosov o zak lj učuj e da b roj  p redme-
ta u  kojima  se  k ao stran ke  pojavl ju ju pr ipadnici 
man ji nskih zajed nica i z  godine u  god inu  rast e. 
T i predmet i s e ugla vn om odnose na van parn ične 
p os tupke i  os tavinsk a pit an ja i njih su opšt inski  
su do vi  u najve ćem  broju r eš ili.  Ipak,  n a  osnovu 
is tr aživa nja  i  dostupni h  stati stičk ih p odatak a,  
FHP Kosovo zakl jučuje  da  sudovi  nisu dovol jno 
 efikasn i,  št o se slaže  s  veći ns ki m st avom  svih 
m an jinskih z ajednic a da su  veom a  nezad ov oljne 
r ad om sudova .  S  druge str an e, pr ed stavnici su do-
va  s koji ma  je razgova rao FHP Kosovo izn ose da 
je pojač an je  tehnič ki h  i  l judskih  re sursa glavni 
uslov za  ef ik asn ije pr ocesu ir anje pred me ta. 

UVOD 
 
Fond za human ita r no pravo Ko so vo (FHP  Kosovo ) 
j e  od  marta 2 009. do feb ru ara 2 010 .  go dine sp roveo 
istraž iv anj e s c ilj em  d a pribav i  informac ij e  o tome  
da  li p ravosudne insti tuc ije n a Ko sovu u p otpu-
n osti poš tu ju pravni ok vi r1 za zaš ti tu  manji nskih  
p rav a  koji se  od no si na  ra d sudov a,  uk ljučujuć i 
 sto pu zap osl en os ti  pripad nika manj isk ih  z ajednica 
 u pravosudnim  insti tucijama.  Svr ha  tog istraž i-
va nja  je  bila da  se  s t ekn e  utisak o  pr ist rasnos ti 
 ili nep ri strasnosti, profesio nalnosti i  efi kasnos ti  
kosovskih sudo va , kao i  d a se  utv rdi da  li post oj i 
 ra skora k kad  je  u  pita nju  primen a zakonskih mera 
 i meha ni za ma koji  garan tu ju  m anjis ka  prava, a 
sv e  to  u cilju po dizanj a s ve st i donosila ca  odluk a o 
ovim pit anj ima. 

1 Kad je u pitanju pravni 
okvir, FHP Kosovo pratio je 
primenu odredbi člana 57 
Ustava Kosova , Glava III  u 
vezi s članovima 24, 31 i 32 
Glave II  Ustava i Zakona 
protiv diskriminacije, tačku 
(j) člana 4 ovog zakona kojim 
se reguliše jednakost svih 
građana pred zakonom bez 
obzira na etničko poreklo, 
članova  (12) do (18)  Zakona 
o upotrebi jezika kojim se 
uređuje upotreba jezika u 
sudskim postupcima, kao i 
Uredba UNMIK-a br. 2006/36 
o pravnoj pomoći.
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U cil ju i st ra živan ja,  FHP Kosovo  obavi o je  48 int er-
vjua sa p re ds tavnicim a opšti ns kih su dova,  opštin skih 
s udova za  pr ek ršaje,  okr užnih  sudov a,  Višeg sud a, 
 Višeg suda  za  pr ek ršaje  i  Vr hovno g suda K osova i 
32 intervjua sa  pripadn icim a  zajed nica koj i su bili  il i 
 su još u ve k stranke u postu pc ima ko j i se  vode  p red   
sudovim a n a  Ko sovu. 
 
Kad  je u  pitan ju  geogr afs ka  o buhvaćen os t, ist ra-
živanje j e  ob avljeno š irom  K os ova:  ist raživa či FH P 
K osovo  obavil i su razg ov or e s p re dstavnic ima Vrh ov-
nog suda  Ko sova, Višeg suda  z a prek ršaje Ko sov a, 
okr užnih sud ova u Prišt ini/ Prishti në , Gnjila nu/ 
Gjilan,  Prizren u/ Pr izren i Peći/Pe jë;  opšti nskih 
su do va  u Glo gov cu/Gll og ovc, Po du jevu/Pod uje vë, 
L ip ljanu/L ip ja n, Vučitrnu/Vu sh tr ri, Srbici/Sken de-
ra j, Uroševcu/Feri zaj, K ačaniku/Kaçanik,  Ka menici /
Kamenicë , M ališe vu /Malishe vë , Suvo j Reci/S uh a-
r ekë,  Prizren u/Prizren,  Or ah ovcu/Rahovec, D ragašu/
Dragas h,  Dečanima/De qan,  Peći/P ej ë, Đakovi-
ci /G jakovë,  Kli ni/Klin ë i Isto ku /I stog; opštinski h 
su dova  za prekr ša je  u Glo gov cu/Gll og ovc, Po du-
jevu/Podu je vë, Li pljanu/L ipj an, V uč itrnu/V us ht rri, 
Srbici/Sk en de raj, Gnjilanu/G ji la n, Uroševcu/Feri zaj, 
K ačaniku/Kaçanik,  Ka menic i/ Kamenicë ,  Mališe vu/
Malis he vë , Suv oj Reci /Suharekë,  Or ah ovcu/
Rahovec, D ragašu/Dragas h,  Dečanima/Deq an,  Pe ći/
Pejë,  Đa kovici /G jakovë , Kl ini/Kli në i Is toku /Istog,  
odeljenj im a  uroševačk og/Ferizaj Opštin sko g s uda 
i  Opšt inskog suda za pr ekrš aje u Š trpcu/Sh të rp ce i 
odeljenjima  suda u Prištini/Prishtinë  u  Gračan ic i/
Graça nic ë.  

FHP Kosovo ni je  d ob io po da tk e od pra vo sudnih  
o rgana  u Mit rovici/Mitr ovicë, Lepos av iću/Leposa-
vi q  i  Zubinom Pot oku / Zubin Potok  zb og toga što  
t i sud ovi n e funk cio nišu od 20.  feb ruara,  2008. 
go din e.2 FHP Kosovo nije  d obio p odatke  ni  od 
O pštins kog  suda u  Prištini  /P ri shtinë,  Gnj ilanu/
Gjilan, Vit ini /Viti,  Opštin sk og su da za prek rša je  
u Prišti ni/Pri sh tinë,  Prizren u/ Prizr en  i  V itini/Vit i,  
s o brazlo že nj em da  imaju p revi še posla  i  nemaju 
k apac itete z a priba vl ja nje podataka koj i  su po trebn i 
FHPKoso vu . Od  Opš tinskog su da u  Đa kovici/
G jako vë  FHP Kosovo nije us peo d a dob ije po dat ke 
zbog nespr em no st i  predstavn ik a  to g  suda da pruže 
bil o  ka kve p odatke  našoj organi zac iji. 

1.  MET OD OL OGIJA

Da b i  se obezbe dil a dobra  komunik acija i nesme tan  
t ok  istraž iva nj a,  FHP  Ko sovo je  pripremio i  po slao 
dopi s svim  pr ed se dnicima  i sekretar ima sudo va,  
u kom e i h  je  obav est io  o  cilju i str aživanja i p oz-
va o da daj u svoj dopr in os rez ult at im a ist raživanja. 
Prip re ml jen je spe cija la n  upitn ik z a obrać anj e 
 sekret arima su da  kao i za razgovor e  sa pr ed st av-
nicima  ma njins ki h zajednica. Cilj a u pitnika  j e bio  
da  se dob ij u  odgovor i  na slede ća  pitan ja: 

Da  li se  man jine obr ać aju  kosov ski m • 
sudovima?   
Koli ko  s u manji ne  z astu plj ene u k oso vs kom • 
pravosudnom  sis temu (b ro j sud ija ,  tu ži laca  i 
a dministr at ivn ih slu žbe nika) 
Da li se  m anji ne obrać aj u i nstituc ijama ko so-• 
vskog p ra vosudnog si stema  (da  l i se  poj avljuj u 
 na suđen jim a;  suds ki  pr edmeti  u  ko jima 
 su  stranke pr ipa dnici m an ji na, koliko su 
 po stupak a  pokrenuli pripa dn ici man jina  pred 
k oso vs kim sudo vim a  od 1999.  godine , koliko  
nj ih je  oko nčano?  
Ko je  vrste pos tupaka  su pokre nu te? • 
U k ojoj m eri su m an jine up oz nate s moguć-• 
 no šću da tra že  p ra vdu n a Kosovu ?  

Tokom r ad a na t er enu, prikup lj en je značaj an deo 
 do kumenata  ko ji se o dnose  na  prepis ku sud ov a sa 
s tran ka ma, npr . su ds ka uve re nja  i potv rd e,  sudski 
 po zivi, suds ke odl uke , dostavnice  i  povratni ce, ko- 
no smani,  novča ne  ka zne,  poziv i  za  glav nu r aspravu  
i td. FHP Kosovo je d ob io kopije  r ad nih iz ve štaja  ko je  
n ek oliko  op šti nskih  su dova  i  opštinskih su dova za 
pre kr šaj e podn ose  Sek retarijat u P ravos udn og  s aveta 
Koso va , kao i znatan broj i zve štaja  p ripremlje ni h za 
potr ebe ist ra ži vanja FHP Ko sov o.  

Ka o š to je  pre th odno  receno, FHP Kosovo je obavio 
razgov ore  sa 32 pripad nika et nič ki h zajednic a k oji 
su  uč es tvoval i ili jo š uvek  učestvu ju kao s trank e 
u postupci ma  pred k osovskim  s udovima,  ka ko  b i 
dobi o  nji hov u tis ak  o tome  kak o se ost va ruj e prav-
da  na  K os ovu.  I istraživ an je  iskustav a  zajed nic a 
sa kosovskim pra vo sudnim  instit uc ij ama bilo je 
ogra ničeno n a sledeće  op štine: Peć/Pejë, G njilane/ 
Gjilan, Kam eni ca/Kameni cë,  Prizren, Priš tina  /

2 Izveštaj OEBS-a, Court Sys-
tem in Mitrovicë/Mitrovica, 
monthly report - December 

2008 (Sudski sistem u Mitrovi-
ci/Mitrovicë mesečni izveštaj 

- decembar 2008.)
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

Prish ti në i Liplj an/ Lipjan. Te  opšti ne  s u odabra ne 
zbo g t oga  što u njima  ži vi zn ač ajan broj manjina. 
U okviru ra zg ovora  s nji ma,  postav ljana su i m 
slede ća  pi tanja:
 

D a l i ste  se  ikad obratili nekom  kosov sk-• 
om sudu? Ako ni ste, po kušajte  d a objasnite 
 raz loge za  to, npr : da niste  m orali,  ili zb og 
nek og drugog r az loga  (n pr . udalje nos t suda  o d 
mesta gde živite, n is te ima li  pr evoz, ili nemate  
povere nj a u kosovske  s udove). 
 Ako ste se  o braćal i,  objasni te kom ste se  su du • 
obratili (s ud , nad ležnost, mesto)  i  opiši te  
konkreta n slučaj.
N a kom jeziku s te  se ob rat ili sudu? D a li st e • 
dobili odgov or  od suda  i ako  je ste, na kom 
jeziku: mat er njem il i nekom drugo m?
 Na kom  jeziku se v odio p os tupak  i  da li  v am • 
je obe zbeđen prevod na  va š  mate rnji  jezik?  
Ako niste dobil i nika ka v odgo vo r od suda ili • 
ako s te  nezadov olj ni  radom  s ud a, da l i st e 
ikada  uput il i pritužbu? 
Da li  ste  up ozn ati s mogu ćnošću dobij anja • 
b esp la tn e pravne  p omoći  i  da li st e  ik ada k or-
istili  t u  us lugu? 

 Na kraju ,  is traži vači FHP Kosovo  obavil i s u 
nekoliko  poset a  k an celarijama  za  vez u sa sudo vima 
 ko je je usposta vilo Od eljen je za sudsku in te gr a-
c iju pr i Mini starstvu pr av de Kos ova, a na  o snovu 
 Ure dbe UNMIK -a.3  Ove kance la rije  imaju mandat 
da  o bezbede  prevo z i pru ža ju  tehničk u i  pr av nu 
pomoć  str an ka ma ka ko  bi i m se omog uć io la kš i 
pristup sudovim a. Pre ds ta vnicima  t ih  i nstituci ja 
posta vl ja na su  slede ća pit an ja: 
 

Šta je s vr ha  f ormiran ja kanc el arija za v ez e sa • 
s ud ovima?
 Koju vrst u po moći  nud e  te  kancela ri je  i kome?  • 
Koliko  su predm et a p rimile?  • 
Ka kve su p ov ratn e info rmacije  od  korisn ika  • 
usluga?  
 S ka kvim p ri tu žbama se  s usreću u  s vako-• 
dnevno m  ra du s ljud ima?

1.1. Te ško će u  pribavlj a nju p odataka 
o d  sudova 

Pri kup ljanje  po dat aka iz  suds ki h  upisnika 

bilo  je v eoma t eš ko  s  o bizorom  da  ne post oje  
k ompjuterske  baze podat aka  i  da stra nke  nisu  
kl asifi kov ane po  etničkoj pripa dn os ti .  To  zna či da 
 u u pisnicima  n e post oji p ose bn a  rubri ka u kojoj  b i 
 se identif ik ovala  etnič ka  pr ipadnos t  st ranaka. Na ši 
is traživ ač i bili s u „primor an i” da  l jubazno mole 
z aposl en e  u sudovi ma da  odvoje  m al o vrem en a i  
pruže  i m tra ženi poda tak ,  što je  on da zavisi lo od 
do bre v olje pojed inih z ap os lenih.  Veo ma  često 
 bi istraži va č zaje dno  sa os obl jem suda  mo rao da 
ruč no   pr episuje s uds ke regi stre k ak o bi ust ano-
vi o  etničku pripadn ost str an ak a.  Ova  situa cija 
je,  n aravn o,   imal a uticaj a  na istraživanje  jer  j e u 
nekim  sl uč ajevim a bilo  teško  utvrdi ti nac ionalnos t 
 st ranaka, n pr.  kod  p ripadn ika RA E zajed ni ce, ko ji  
o bično n ose  slična  im ena i pr ez im ena kao  al banska 
v eć i na.  Povrh  tog a,  precizn o  račun anje pri m-
 lj enih, re šen ih i ne re še ni h pred meta po n ac ionalno j 
pripa dn os ti  stra naka b ilo je  s uočen o s  prepre-
kom u zo rokovanom  ti me št o  sudovi u  n ekim 
slu čajevima ni su im ali  potpun e  po datke o  to me  
koli ko je  p redmet a  rešeno na  god išnje m  nivou,  već  
samo  pod at ke o nereše ni m pre dmeti ma koji biv aj u 
pre net i iz  pret hodne g odine u  nar ednu. Činjenica 
 da FHP Kosovo nije  m ogao  da o bezbedi podat-
ke  Opšt insk og suda  u  Prištini /P rishti në (koji  j e, 
in ače, na jveć i opšti ns ki sud na  K os ovu), op šti nskih 
sudova u Gn jil anu/Gj ilan i Vi ti ni/Vi ti i opšt in skih 
sudova  za  pr ekršaje u  Prišt in i/ Prish tinë, Pr izren u/ 
Prizr en i Vitini/Viti je u tic al a  da se zaklju čuje  na 
 os novu  pod at ak a manjeg  b roja  s udova n ego  š to je  
bio  cilj i str až ivanja.  

 GLAVNI REZULTATI  
I STRAŽIV ANJ A  

1. ZAP OŠLJ AVANJE  PRI PA DNIKA  
M ANJ INSKIH  ZAJ EDNICA  U  
 SUDOVIM A 

Kad su u p it anju  pripadnici  ma njin skih za jedni-
c a  zapos le ni  u  kosovskim sudov im a,  njiho v broj 
je daleko  m anji o d usta novlj enih kv ot a. Nai me , 
r egula torni  ok vir za  p ra vosudni sistem 4 i  Ustav  
K osova5  putem  m era koje  sprovo di  Pr avosudni 
 sa vet  Kosov a p ro pi su je da b i ne-Alban ci treb alo da  

3 Uredba UNMIK-a br. 
2005/53; Uredba UNMIK-a br. 
2006/25 (XV, Viii) (http://www.
unmikonline.org/regulations/
unmikgazette)

4 Uredba UNMIK-a o regula-
tivnom okviru za pravosudni 
sistem na Kosovu, 27 april 2006

5 Ustav Kosova, Glava VII, 
član 103
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čine n aj manje  1 5 odsto zapo sl enih u pra vosudnim 
ins tituc ij ama,  od  čega os am  odst o  radnih m est a 
prip ada  S rbima.6 

FHP  Ko sovo je  utv rdio da ogro mna većina  sudi ja 
na Koso vu dolazi iz a lba ns ke za jedni ce: 2 34 od 25 4 
 sudija su  A lbanci, šes t Turci ,  os am Bošnj aci , tri Srbi 
i tri iz  z ajedni ce koju čine Ro mi,  Aškalij e i Egip-
ćan i.7 U okružnim sudovima u  Prištini/ Pris htinë 
i  Gnjilan u/ Gj ilan,  ka o i u Op št inskom s udu  u 
 Prišt ini /Prish tin ë (osim  u  ogranku t og o pštinsk og  
s uda u G ra čanici/ Gr aqanicë ) sudi je su isključiv o 
 Al banci. Albanci  su  sudij e  i u opš ti ns kim sudovi-
ma u S rbi ci/Sken deraj, S uvoj  Reci /Suharek ë,  
M ališevu/Malishe vë, Or ahovcu /R ahove c, Podu-
je vu /Podu jevë,  G logov cu/Gll og ov c, Lipljanu/Lip-
ja n,  Đakovici/Gjakov ë,  Klini /K lina, Is tok u/Istok , 
 Deč anima/D eq an, Vi tini /Viti,  Kamenici/ Ka me nicë, 
K ačaniku/Kaçanik i  Uroše vcu/Feriz aj ,  Odeljen ju 
 ur oševa čkog / Feriz aj  Op štinsk og s uda z a p rekršaje  
u  Štrpcu/S htërpce ,  i  Višem su du  za pre kršaje. 
P ripadnici m anji nskih z aj ed nica oba vl jaju s udijske 
f unk cije u  okružni m  su dovima  u  Prizrenu/ Pr izren 
 i Peći/Pej ë,  opštin skim  su dovima u  Dragašu /D r a-
g ash, Prizrenu/Pr iz ren, V uč it rnu/ Vus htrri  i G nj i-
lanu/G ji lan i u V rh ov nom sudu Ko sova. Sli čn a  je 
s itu acija  i k ad  su u pitanj u a dministrat ivni služ-
beni ci i sudi je za p rekršaj e:  od  ukup no  88 4 adm-
inist rativ na služb en ika 830 s u  Albanci,  11  Turci, 
 16 Bošnj aci,  18 Srbi  a de vet pri pa dn ici zajed ni ce  
koju  č in e Ro mi,  Aškal ije  i  Egipćan i. U  s ledeć im 
 okružnim , opštinskim i  o pštins kim sud ovim a za 
p re kršaje  ad mi nistrativni slu žbenic i su isključivo  
A lb anci: Okružni sud  u  Gnjilan u/Gjilan ,  opštins ki  
sudovi  u  P odujevu/Podujev ë, Suv oj Rec i/ Suharekë, 
Ma li še vu/Ma lishevë ,  Gl ogovcu/Gllogovc , Sr bici/ 
Skendera j, Đ akovic i/ Gjakovë,  Kl in i/Klina ,  Is toku/
Istog, Deča nim a/Deqan , Kačani ku /K açanik i Lip-
lj anu/Li pjan, opštinski  s ud ovi za prekršaje  u  Podu-
je vu /Poduje vë, Glogovc u/ Gl logovc, Kačanik u/
Kaça nik, S uv oj Reci/Suha re kë , Mal iševu/Mal-
ishevë , Srbici/ Sk en deraj,  Peć i/ Pejë,  Đa kovic i/
Gjakovë ,  Kl ini/ Kli na, Is tok u/ Istog, De čanima/ De-
qa n, i Vi šem sudu za  pre kršaje. Pripadnici  ma njina 
 rade kao  adm inistra ti vn i služb enic i u o kružnim 
s udo vima u Peći/Pejë,  Pr ištini /Prishtin ë  i Priz-
renu/Priz ren , opš ti nskim su dov ima u  L ipljanu /

L ip jan, P riš tini/P rishtinë, P ri zrenu /Prizr en , 
 Dragašu/Dragash , Or ahovcu/ Ra ho vec, Uroš ev-
cu /Ferizaj , V učitrn u/Vushtrr i,  Peći/ Pejë, Vit ini /
Viti ,  Kamenici /Ka menic ë,  opštin sk im  sudov ima  
za prek rš aje u  Prizren u/ Pr izren, Dragašu/Dra gas h, 
 Oraho vcu/ Rahovec ,  Uroševc u/Fe rizaj,  Vu čitrnu/
Vu sh tr ri, Gnji lan u/Gjilan, Kameni ci /Kamenicë , u  
odel je njima opšt in sk ih sudova i opštinsk ih sudova 
za prekrš aje  u Pri štini /P rishtinë, odnos no  u Uro-
še vcu/Feriz aj ,  u Gračanici/Gr aç anicë,  i  Š trpcu/
Shtë rpce, i u  Vr hovnom sudu  Ko so va.  Ka d su u 
 pit an ju sudije za pr ekršaj e, na  te f umkcije ime-
nov an o je  uku pn o 332  Alba nca i  34 prip ad nika 
manj in skih zajedni ca , i to: 17  Srba,  de ve t Bošnjak a,  
pet p ripadnika  za jednice koju čine R omi,  Aškali je  
i  Egipća ni  i  tri Turčina. U  okr užnim s udovima u  
Gn jilan u/ Gjilan  i  Pr ištini/Prishti në  i  u opštinskim 
su do vima u   Podujev u/ Po dujevë , G logovc u/ Gl lo-
govc, Uroševc u/Feri zaj, K ač aniku/Kaçanik , Ma-
liševu /M alishevë,  S rb ici/Sken dera j,  Vuči trn u/Vush-
t rri ,  Đakov ici/ Gjakovë , K li ni/Kl ina, Isto ku /Istog i 
 Pe ći /Pejë sud ije za  pr ek ršaje s u isključivo  Alb anci.  
Pripadnic i ma njinski h  za jednica  r ad e kao  sud-
ije  za  prekrš aje u ok ružnim  sudovima u Peći /
Pe jë i  Pr izrenu/ Pr izren  i u o pšti nskim  sudovim a 
 u  Dečanima/Deqan, Pri zre nu/ Prizr en,  Suvoj 
R ec i/Suhar ekë,  Orahov cu /Rahovec,  V it ini/Viti , 
L ipljanu/Lipjan,  Ka menici/ Kam enicë  i  u odelje-
nj im a opštinskih sud ov a i opštin skih sudova za 
pr ek ršaje u Pr ištini/Pr ish tinë , odnos no U roševcu /
Fe ri zaj u  Gračanici/ Gr aç anicё,  odnos no  u Š trpcu/
Sh tër pc e.

Razlozi  zbo g  kojih j e  zas tuplje nos t manjin sk ih 
zaje dn ic a manja  od predviđe nih  k vota  ob jašnjen i 
 su  činj en icom  da su  na st oj an ja pr av os udnog  sis-
tema  da  zap osli kan didate  iz ma njis nkih za je dnica 
po ne kad  osuje ćen a  ne dostat ko m kvalifi kovanih 
 kandida ta  ko ji se  prijavljuj u za  posao. N eka miš-
lje nja upu ću ju  na n edostat ak  i ntersovan ja  sudi ja, 
pre  svega u  s rps koj zaje dnici, pošt o  su  plate k oj e 
se nude u k osovskim  sudo vi ma  niže  u po re đenju 
s  p lat ama koje  se  n ude u  para lel ni m [srp skim]  
s truktu rama na K osovu.  

Oni  [Srbi]  o b ično zarađ uju više  r adeći  u parale-
lni m struktu rama koje  f in ansira V lada Srbije . 

6 Pravosudni savet Kosova 
je najviši organ pravosudnog 

sistema Kosova, uspostavljen u 
skladu sa Uredbom UNMIK-a 
br. 2005/52, a koji je nadležan 
za imenovanje sudija, tužilaca 
i sudija-porotnika. Pravosudni 
savet Kosova formirao je stalni 
Savetodavni odbor za manjine, 
shodno članu 2 i  2.5 UNMIK-

ove Uredbe br. 2006/25 sa 
ciljem da: a) predstavlja zajed-
nice koje nisu dovoljno zastu-

pljene u pravosudnom sistemu 
Kosova; b) formuliše preporuke 

kako bi se odredio određen 
broj radnih mesta koja će biti 

rezervisana za pripadnike 
manjina koje nisu dovoljno 

zastupljene; c) podstiču pov-
ratak pripadanika zajednica 

koje nisu dovoljno zastupljene 
a koji ispunjavaju uslove i voljni 
su da rade kao sudije ili tužioci 

na Kosovu d) sačine prepo-
ruke u vezi s pronalaženjem i 

zapošljavanjem kvalifikovanih 
pripadnika zajednica koje nisu 

dovoljno zastupljene kako bi 
bili imenovani na sudijske i 

tužilačke funkcije kao i da rade 
na drugim radnim mestima u 

okviru pravosudnog sistema 
Kosova. 

7 Broj imenovanih sudija ne 
obuhvata sudije iz Okružnog 
suda u Mitrovici /Mitrovicë, 

opštinskih sudova I opštinskih 
sudova za prekršaje u Mitrovi-
ci/ Mitrovicë, Leposaviću/Lep-

osaviq, Zubinom Potoku/Zubin 
Potok, pošto FHP Kosovo nije 

uspeo da dobije podatke od tih 
sudova.  
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Mogu v am  re ći za  slučaj ja vn og tuži oc a B.B, ko ji 
je  ranij e rad io u  Pr ištini ali nije bi o  za do voljan 
p latom.  Sad  radi z a  pa ralelne  s rp sk e strukt ur e  i 
 do bija tri  p ut a veću  p latu neg o r anije. 
 T. J. šef K anc elarije za vez u s kosov skim  sudovi-

ma, k ancelarija  za  ko ordinaciju  u  Gra čanici/
Graqanic ë

 In ter jv u,  FHP Kosovo, 2 .  fe bruar  2 010.

2. PRAVO NA  BESPL ATNU PRAV NU 
P OMOĆ 

 Preds tavnici svih sudov a  tvrde d a  je  to prav o gara n-
tovano svim građanima K osova  i  da oni  imaju 
pr av o na besp latnu pr avnu pomoć  po d istim uslo-
vima, pro pi sanim Ure dbom UNM IK -a br.  2006/36  
o  pr avnoj pomoć i, ko ja je stu pi la na snagu  7.  juna 
200 6. god ine.8 Su d  tr eba da  oba vesti  st ranke  o  
njihovo m  pr avu i  činjeni ci da s tr an ke mo gu da  
izaberu  svog ad vo k ata sa spi ska k oji je s ači ni la 
Adv ok at sk a  ko mora  Ko so va  za određen i reg io n,  
među prav nicim a koji rade  u Okružn im  bi ro-
ima za pr avnu pom oć i n ev la dinim o rg anizacija-
ma an gaž ov anim od strane Komis ije z a pra vnu  
p omoć. 9 S tra n ke  se oba vešt av aju i  o  tome  da  mogu 
za ht evati advokat a  iz svoje  zaje dnice ,  ak o bi im 
to uli l o više  sigurnost i. Inte rv juisa ni predstavnici 
s ud o va,  m eđutim, podvukli su  da građan i do sada  
n isu po kaza li da  im  j e  za ista  bitno da ima ju advo-
kata koji  bi  bi o ist e  na ciona ln os ti kao on i,  ali misl e 
 da  je važ no  da  d obiju a dek va tnu p rof esiona lnu  
p omoć.  

 S  dr uge strane,  i  protivr ečno p oda cima dobijenim 
 od kos ovskih pr avos udnih i nstit ucija, pripadnici 
etn ičkih z aj ednica info rm isa li su  FHP Kosovo  d a 
nisu  upozn ati  s  tim d a imaju pravo na  b es platnu 
 pravnu po moć.  Da su  za nj u znali , svakako bi  j e 
koristili. Ne ki pr ipadn ici  srpske  za jednice, k oji 
su  po svo m po lo žaju10  zn ali za  be sp latnu  pravnu 
 pom oć, re kli  s u FHP Kosovo da o to m pravu n isu 
 saznali  od s udova. N a  kraj u, neki p redstavnici 
etničk ih zajednic a ko ji  s u drža vni sl užb en ici ost va-
r ili su  pr avo na  besplatnu pravnu pom oć i zadovo lj -
ni  s u njom e,  ka o  što je  slučaj sa p re dstavn ic ima 
romske  za je dn ice u r eg ionu Gnjil ana/Gj il an.  

Ipak, ov aj  probl em ne rasp ola ga nja in fo rm a cij om 
mo gao bi  se rešit i  ka mpanjom za  in formi sa nje 
javn ost i o p ra vnoj po mo ći  koja b i privukl a  paž nj u i 
unap re dil a prof es ion alni odnos s ud sk og perso na la.    

3. PRIME NA Z AKONA  O  UP OT REBI 
JEZI KA U SUD OVI MA 

 Zak on o  upotebi j ezika se  gener al no pr im en juje 
u svim  sudovima  na  Kosovu u  ko jima je  o bavlje-
no  is tr aživa nje. O zna ke  na ta blama pos tav lj en im 
na u la zu u zgrad e  su dova  na pi sane su na  srp skom, 
alba nskom i  e ngleskom  jezi ku.  I nf ormacije koje 
 pripre ma ju s lužbe za inf or mi sanje javn ost i pri s u-
d ovima n apisa ne  su  na alban sk om i  sr ps kom jezi ku,  
a neke in formaci je  se, osim  to ga , objav ljuju u  sv im  
s udovima i  na eng leskom  jez iku. Im ena zap osle nih su 
 takođe n api sana n a alban sk om  i srpskom jez iku. Sv e 
 pomenute oz nake i inf orm acije  u  Okružnom  su du, 
Op štinskom sudu i  Opšti ns kom sudu u  Pri zrenu/
Pri zr en nap isane s u i na t urs ko m jezi ku ,  kao jednom 
 od službenih  je zi ka u P rizr enu/Pr iz ren.

S vi o kružni  s udovi kao  i  V rhovni sud  Koso va  imaju 
 op re m u za sim ul tan o prevođen je , dok  Vi ši sud z a  
pr ekršaje,  opštin sk i sudovi  i  opštinski sudovi z a 
p rekrša je tu opr emu  nemaju.  Prevo dio ci su  zaposleni 
od os ni van ja sudova.  S  i z uzetkom  okružnih sudova 
 u Prišt in i/ P rishtin ë  i  P rizren u/ Prizren i  O pšt in-
skog s ud a u P rizrenu /Prizre n,  g de su zap os lena  dva 
pr evo dioca, s va ki  sud im a p o jednog pr evodioca.  
P revodioci pre vo de  sva dok ume nta i  pružaju usluge 
 us men og prevođenj a  stranka ma  tokom suđ enja, 
prev odeći  s alb a nsk og na  srpski i  o brnuto, osim u  
s udovi ma u  Prizrenu/P ri zren, g de s e  dokumen ti ,  
kao  i suđenja  pr evode i  na  tursk i.  Uz  ne ke manje  
iz uzetke  ko je je FHP Kosovo u oči o u sl uča ju  Bošn-
ja ka  kao str anaka  u  postupcim a u regio nu  Peći/Pejë 
koj ima  se izve sne  odluke uru čene na  a lbansko m 
jeziku ,  pripadnic i etni čki h zajednica d obijaj u 
sve su ds ke odluk e n a   srpskom  i a lb ansko m,  a  u 
prizren sk oj opštin i i na turs kom  jeziku .  Problem,  
me đutim, i  dalje  post oji kad   je  romski je zik u 
 pi ta nju.  Pripad nicima  te  z ajedni ce dokumen ta  s e 
uručuju na sr pskom ili  alb anskom  je zi ku, u zav is-
no sti od  to ga koji  j ezik razu mej u. 

8 (http://www.unmikonline.
org/regulations/unmikgazette)

9 Na osnovu UNMIK-ove 
Uredbe 2006/36 o pravnoj 
pomoći, konstituisana je 
Komisija Kosova za pravnu 
pomoć u septembru 2007. 
To je prvi ovakav organ u 
regionu. Komisija za pravnu 
pomoć zadužena je za pružanje 
besplatne pravne pomoći oso-
bama u nepovoljnoj finansijskoj 
situaciji u oblasti krivičnog, 
građanskog i upravnog prava. 
Ona se sastoji od Kancelarije 
za koordinaciju pravne pomoći 
sa sedištem u Prištini/Prishtinë 
i pet okružnih biroa za pravnu 
pomoć  u Gnjilanu/Gjilan, 
Mitrovici/Mitrovicë/, Peći/Pejë, 
Prizrenu/Prizren i Prištini/
Prishtinë.

10 Videti …http://www.knj-ks.
org/web 
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U  nekim sudovima  nis u uopšte  f orm irane  sl užbe z a 
pr evođenj e, što je  s lu čaj sa op štinskim sudovima  za 
pre kr ša je  u Srb ic i/ Skende raj i  Glogov cu /Gllogovc, 
kao i odelje njem u roševa čk og /Ferizaj Opšti nskog 
suda  za prekršaje  u  Štrpcu/S ht ërpce.  U  ne kim 
sl uč ajevi ma  prevodilac  n ije uopšte zap oslen, a  i 
ak o su  te  s lužbe bil e  fo rmirane ,  on e su  prestal e  sa  
radom 2002. g od in e, po odluci Pravosu dn og sa ve-
ta Kosov a iz t e  go di ne, što  je s lučaj s a  opštinskim 
 sud ov ima za  p rekršaj e  u De ča ni ma/ Deqan,  Poduj-
evu/Po dujevë  i  Ma liše vu/Malishevë . Ovi  su dovi 
koriste us luge  pr evo dilaca  i z  o pštinski h s udova  u 
ti m  opštin am a. Sud ov i  u kojima prevodila čka sl už-
ba nij e uo pš te uspo stav lj ena il i  je  bila ukin uta, j oš  
u vek nisu zap oslili pr evo dioce.  

 Pismena koja s ud o vi  upućuju g rađ anima, ka o  što  su 
s udski  po zivi, dos tav nice i povr atnice, k onosmane 
i slično, n apisana s u n a srpsk om  i alban sko m jezi-
ku, ona  su jedno obrazna i  priprem a ih P ravo sudni 
s avet Ko sova . Ta pi smena se  ne  p išu na t urs kom, 
i ako je ta j  je zi k  u slu žbeno j  up otrebi u  opštini 
P rizren, dakl e  u Okružnom sud u, Opštin sk om 
sud u  i  opšt ins kom su du  za  prekrš aj e u Priz-r en-
u/ Prizr en. 

Komu ni kacija  među kolegam a  uglavno m  se  obavlj a 
n a  albans kom je zik u, jer  su  s koro s ve  s ud ij e, 
admini strati vni službenic i  i  sudije za  pr ek ršaje 
Alb an ci.  Međuti m,  tamo gde  su  sudij e  i  zaposlen i 
pripa dn ici drugi h  etnič kih  za jednic a,  ko mu nikacija  
s a nji ma ob av lja se  n a jezicim a  tih z aje dnica. 

4. NEDOS TA TAK PR EC I ZNI H  I 
POTPUN IH  PODATAK A O B RO JU 
PREDM ET A 

U cel ini pos matran o, i straživa či  FHP Kosovo   
n isu dobil i  precizn e  i potpu ne podatke o  broju 
pr ed meta, na cional nos ti  stranak a  i  br oju reš e-
ni h  predmeta  u uk upnom  broju  p ri mljenih 
p redme ta  po  n acionalnoj s tr uk turi stran ak a.  
Proble m  je u  tome što sudo vi  ne vode evid en ci-
ju po  n acionaln oj  pripadnosti.  Elektr on ske baze 
pod ataka još n isu ins ta lirane u  svi m  su dovima,  a 
 u sud ovima  u  kojima  j es u, to  je  urađeno tek  pr e 

nekoli ko god in a  pa po da ci još uv ek  ni su sređ eni.  
T o je  jed an od glavnih razlo ga što istraž iva či 
FHP Kosovo n is u d obili  u jedna če ne  podatke iz 
s vih sud ova: u ne ki m sudo vima dob ili su preciz-
ni je i det aljnije  podatke ,  kao što  j e  Ok ružni s ud 
 u  Prizrenu /P rizre n, del imični  p od aci dobij eni  su 
od Okružnog su da u  Gnjila nu/Gji lan i Peć i/ Pejë,  
a p odaci o broju  i  vrsti predme ta  i na cionalnoj  
p ripad nost i str ana ka nisu  uopšt e  dobij eni  od  
 Op štinskog s uda u Prištini/Prishtinë, k oj i je 
najveći  opštinsk i  sud na K osovu.11 Čak  i sud ovi 
ko ji s u pružil i detaljne  pod atke, o bi čno  nema ju 
 za je dničku  baz u s po dacim a d ob ijenim iz  dr ug i h 
 sudova . 

Zbog  tog a, FHP Kosovo n e mo že da dâ je da n opšti 
 zak ljučak  o  tome da l i  kosovske prav os udne in st i-
tucije obavlja ju sv oj e ak tivnos ti  na  prof esio nalan 
n ači n,  pristrasno  ili ne pr is tr asno,  bez  o bz ira na 
et ni čku p ripa dn ost stranaka. 

5. PREDM ET I U KOJIMA SE 
K AO STRA NKE  POJAV LJ UJU 
 PRIPAD NIC I  MANJI NSKI H 
ZAJED NIC A  

Na osn ov u raspo lo živih  informacija, FHP Kosovo  
za klj učuje da  bro j predme ta  u kojima se ka o 
st ranke  u  postupku  p ojavlju ju pr ip adnici manji n-
sk ih zajed ni ca iz g od ine u godinu ra ste.  To  su 
 uglavn om  va nparn ični  i os tav in ski pred me ti  i njih  
su  opštinski su dovi u n aj ve ćem broju  rešili.  Broj 
krivi čnih  pr edmeta u  k ojima s e  kao stra nke pojavl j-
u ju pr ipa dn ic i manji nsk ih za je dn ic a je r el ati vn o 
konstantan  i , uz manj e oscilaci je,  uglavno m ostaj e 
isti  svake godine.  

Reg is tri  sudova ugla vnom  ne pr už aju  info rm acije  
o  etnički mot iv isa ni m incident ima i t i p redmeti  se  
uno se u u upisnike  ug la vnom ručnim p ute m,  kao 
i o st al i p redmet i.  Kada  je to po trebno ,  r eferenti 
 izv od e podat ke  o  tim in ci de ntima  i z  glavnih 
upisnik a.  U međuvremn u,  EULEX  je  rasporedio 
po  dva s av etni ka za  međ ue tničk a kr ivična  del a  u 
sva ko m regionu d a n adgled aju , mentor išu i sa ve-
tuju po licij u.12

11 Videti …http://www.knj-ks.
org/web

12 OEBS: Izveštaj o proceni 
prava zajednica, decembar 
2009.  (Community Rights 

Assessment Report 
December 2009).
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

Ipak ,  najve ći broj  pr edme ta u kojima  se kao 
 stra nke pojavlju ju p ripadn ic i man jinsk ih zaj ed nica 
o dnosi  se na povredu imov inski h  prava.  U v elikom 
 bro ju takvih pr ed me ta Srb i  se po javljuj u kao stra n-
k e u po st up ku. Tu su o dštetn i  za ht evi ko je  S rbi 
po dnose  pr ot iv U NM IK-a, KFO R- a, Vlade Ko so-
va i  koso vskih o pš ti na zbog  uzurpa cije imovine 
Srba i  tu žbe za sm etanje  d ržavine.   Na  osnovu  
raspol oživih podat ak a, UNMIK admi ni str acija 
j e  predala ove pr ed me te opšti ns kim s u dovim a 
uglavno m t okom 2 00 4. i 200 5. go di ne. Do sa da, 
sud ovi su postu pa li u m al om broju  ovih  pr edmeta 
i  b roj pravosnažn ih od luk a  u  ovim pred me ti ma  je 
tak ođ e ve oma ma li .  Ne postoj e,  među tim,  t ačni 
podaci  o  ukupnom  b roju o v ih  p redmeta, odnosno 
 o broju  reše nih predmeta .    

Na o sn ovu is tr až ivan ja i  raspol ož ivih statistič kih 
pod at ak a, FHP Kosovo  z aklju čuje da su s udovi  na 
Kosovu,   neef ika sni š to  j e u  skladu s a  mi šljenje m svih 
z ajednica na  K os ovu, koje su veoma  ne za dovoljne 
 radom su- d ova . To nezadovoljstvo ip ak nije  uticalo 
na  interjvuisane  Sr be da odu korak dalje i  otvore no 
istakn u  nezadovo lj stvo p ra vosuđem u op šte  i kažu  
da  su izgubi li pove ren je u njeg a,  s  izuzet ko m  j ed nog 
sluč aj a – Srbina Z.S . iz Pri št ine/Pri sh tinë.13   

S d ru ge s trane, FHP Kosovo j e tako đ e  obavešt en o 
nedos tat ku tehn ičkih i l j ud sk ih re su rsa za efikasni je  
proce suiranj e predm et a, kao i o tom e da pre dmeti 
u ko jima se  Sr bi poja vl ju ju  kao stranke imaju pri o-
ritet .  Jedan od  proble ma s kojim  se suo čavaju   s u-
d ovi je t o  što nema ju tačne a dr ese s tran ak a, jer o ni 
 više ne ži ve na a dre si pret hodnog  preb iv ališta it d.  
Ipak, na os no vu  prakse  Evrops ko g  su da  za l judska 
p rava,14 ne ef ikasno st  sudo va ne mo že  se  pravdati  
p omanjka nj em  tehničkih i  l judskih  resursa . Umesto 
t oga su do vi bi tr ebalo  da  se na o dg ovaraju ći nači n 
 reorga nizuju  kako bi  mogli da  isp une z ahteve č ije je 
i spu nj enje  u nj ihovoj  nadležnos ti .  

 SU DOVI I NJIH OV  MA ND AT 

1.  OK RUŽNI SU DOVI

 Ok ružni  sudovi  na Kosov u u prvom  s te penu 

ima ju mandat  da sude  z a kriv ič na del a za  koja  je  
zaprećena  z atvorska  k azna o d  najmanje  pet go-
d in a. Kao d rugost epe ni sudov i,  okr užni su do vi 
imaju  mandat  da s ude u  pr edmeti ma  za koje  su 
u p rv om stepenu  nadležn i opšt in ski sudov i.  Ovi 
sudov i su tak ođ e  nadležni  u drugom  s te penu  da 
sud e  parnične i van pa rn ične  predm et e za ko je 
su opštins ki  sudovi  nadlež ni u prv om  stepenu. 
Na kra ju,  okruž ni  su dovi s u  nad ležn i  u obl asti  
utvrđivanja  očins tv a, b rakorazvodni h sporo va itd.  
U pr ed metima ko je rešava O kružni sud u  P ri z-
renu/Prizr en među  strankam a  su od  svih etničkih  
zajedn ica  najzas tu pljeniji  Bo šnja ci, d ok se Sr bi 
pojav lj uju kao  st ranke u  m alom br o ju pr edmeta,  a 
Turc i  u još manj em. U p redmeti ma kod Okru žnog 
sud a  u  Gnjilanu/Gji lan kao  s trank e u  p ostupku 
najčešće  se  pojavl ju ju  Srbi, a  Rom i,  Aška lij e,  Egip-
ćani  i Hrv ati u ve om a malom b ro ju predme ta . U  
Okru žnom s ud u u  Peć i/Pejë, S rb i  se po javljuju  
kao stranke  u veći ni postup aka , a tu su i Bošnja ci, 
 Crnogo rc i i pr ipad nici z aj ednice ko ju  čine Rom i, 
Aškali je  i Egi pćani.  FHP Kosovo   nije  dobi o nika kve 
podat ke  o predmetima  k oji se vode pr ed  O kruž-
n im sud om u Pr išt in i/Prisht i në. 

2. OPŠTINS KI SUDOV I

 Op štins ki s udovi  su nadlež ni  da sude za kr i-
v ična d ela  za koj a  je zapreć en a zatvorska  k az na 
u tr aja nju do p et  godina  kao i  za  određena del a 
protiv  b ezb ednost i u  saobr ać aju za k oj e  je zapre-
ćena zatv ors ka kazna  u  traja nj u do o sam godi-
na . Opštin sk i s udovi  s u  na dležni  i  za  rešava nj e 
imo vin skih zaht ev a,  ra dnih s po rova ako  on i nisu 
 u  nadležn os ti  redovn ih  sudo va,  utvrđiv an je očin-
stva,  sv ojinski h  sporova, pitanja  koj a se o dn ose 
na do ži vo tno izd ržav anje,  re šavanje s po ro va nas-
ta li h iz  zak upodavno g odnos a,  o st avinskih pita-
nja,  izv ršenj e presu da  opšt ins kih  sudo va,  overu 
ugovora,  p ot pisa,15 itd .   

3. O PŠ TINSKI  SUDOVI  Z A  PREKRŠA JE 

Op št inske su do ve za  pr ek ršaje form iraju  op štine. 
U  n ekim  sluča jevi ma dve i li v iše opš tina m og u 
 osnova ti  z ajedni čk i opštins ki sud  za  p rekršaje .  Ovi 

13 Pogledati stranu 42 ovog 
izveštaja. 

14 Evropski sud za ljudska 
prava u brojnim predmetima 
je potvrdio da država ima 
pozitivnu obavezu da preduz-
me sve neophodne korake da 
bi se obezbedilo da sve prava 
propisana članom 6 Konvencije 
budu garantovana I u teoriji 
I u praksi.  Sud je naglašavao 
da države imaju obavezu 
da reše sistemske probleme 
koji ujključuju prekoračenje 
razumnih rokova za rešavanje 
predmeta bez odlaganja.  
(Predmeti Stögműller protiv 
Austrje, 10, novembar 1969; H. 
protiv Francuske, 24. oktobar 
1989; Buchholz protiv Savezne 
Republike Nemačke, 6. maj 
1981; Boddaert protiv Belgije, 
12 oktobar 1992; Zimmerman i 
Steiner protiv Švajcarske, 13. jul 
1983; Guincho  protiv Portuga-
lije, 10. jul 1984.). 

15 Zbog velikog obima posla 
u Opštinskom sudu u Prištini/
Prishtinë, istraživači FHP-
Kosovo nisu uspeli da dobiju 
potrebne informacije, između 
ostalog i zbog toga što se 
evidencije do nedavno vodila 
ručnim putem i još uvek ne 
postoji pregled primljenih i 
rešenih predmeta, klasifiko-
van po etničkoj pripadnosti 
stranaka.
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sud ov i su  nadle žni  da sud e  prekršaje  u  p rvom ste-
penu, pre dm ete pokr e nut e n a osno vu  z ahteva  za  
p onavlj anje po stupka  i obav ljanje dr ug ih  zadata-
ka pro pis an ih zakonom  i dr ugim p ro pi sima. P re-
dmeti u k ojima  sud e opšt insk i s udovi  za  prekršaje 
uglavnom se odnos e  na saobra ća jne p rekrš aje, 
pr ek ršaje  pro tiv javnog re da  i mira,16  ugroža vanje 
 ja vn e bezbed nosti,   i  privre dne  prekršaje  (propi si 
 u  oblas ti  š umarst va,  inspe kci js ka pita nj a itd.). Ča k 
 ni  u ov om  sl učaju FHP K osovo  nij e  dobio  pre cizne 
p oda tk e od  sv ih sudova o   uku pn om broj u  pr ekršaja 
i bro ju  prekršaja  u či njeni h od str an e pripadni-
ka  o dređeni h etni čki h  zajedni ca .  Najveći  broj 
 prekrša ja počin jeni h od s tr an e pripadnika ma nj-
inskih  za je dnica  odn osi se na  saobra ćan je  prek-
ršaj e. Tu s u,  me đutim, i  p r ekrša ji koji se  odn ose na 
ugrožavan je j avne be zbe dn osti, 17 r em ećenje  j avnog 
reda  i  mi ra i privredni pr ek ršaji.  Kad su u  pitanju 
 pre kršaji uč in jeni od  st rane prip ad nika ma njinskih 
za je d nica, u reg io nu Peći/P ejë, B ošnjaci  su  od svih  
manjinsk ih zaje dni ca poči nili n ajv eć i broj prekrša-
ja, d ok  su u Gn jil anu/Gjilan t o  Sr bi.  

4. VRHO VNI  S UD KOSOVA  

 Vrhovni  sud Kosova  osnovan  je  u januar u  2000.  
g od ine. U n je mu radi 1 5  sudija  od  koji h  je jedan  
p ripadnik  turske  za jedni ce ,  a sve o sta le sudij e su 
Alb anci . Od   23 a dministra ti vna slu žbenika  2 2 su 
A lb an ci, a je dan  je Turč in. 

Vrh ovni  sud  Ko sova  odlučuje  o  žal bama n a  presud e  i 
 odluke  su do va na  Ko sov u;  u treć em step en u odluču-
je  o redovn im  p ravnim  sr ed stvima  iz ja vl jenim n a 
 odl uke okružn ih sudo va, odluču je o v anre dnim 
pravnim sr edstv im a izj av lj enim  na pravo sn ažne odl u-
ka, odlu čuje o re vi ziji dru gostep eni h  sudskih   od luka 
u  parničn im pred me tim a i o dl učuje o  z akonito sti 
pra vosna žn ih uprav ni h aka ta  u uprav nom po st upku. 
O vaj  sud daje  n alo ge su dovima ko ji  se odno se  na 
n ačin n a  koji  bi  treba lo  da v od e evid enciju,  pr oučava 
s udsku p ra ksu  i soc ij alne  odn ose i  po jave uočene 
u r ad u sudova,  ut vrđuje  n ač elne pravne stav ov e i 
m išl jenja o p it anjima  koja od značaja  za  jedinstve nu  
primen u zakona, reš av a pita nj a koja  se odnos e  na 
s ukob nadležn osti iz među  redovnih sud ov a  i dr.

4.1. Predmeti i z  građan ske  m at erije 

O d  2000.  godi ne  Vrho vn i sud Ko sova  pr imio je  
2 6.465 gr ađ anskih predmeta . Samo u  d va  pred-
meta, Srb i s e pojavlj uj u kao  stranke u p ostupku, i 
to  u  periodu od 2004  d o 200 6.  godine. Ist raživač i 
 FHP Kos ovo  n isu d obil i podat ak  o  tome koliko  
predmeta je  re šeno p red  ovim su do m. 

4.2. Re viz ij a 

O d 2 00 0. go dine  Vrhov ni sud K os ova primi o 
 je ukupno 2.449  pr edmeta.  U 2.3 23  pr edmeta 
A lbanci s u  strank e u  p os tupku, a  u  126 p ripad ni-
ci man ji nskih  zaj ednica  i to:  S rbi u 119 pred me ta, 
Bošn jaci  u  četiri, pri padnici  z ajednic e k oju čine 
 Ro mi, Aš kalije i Eg ipćani u dva, a  pripadn ik  turske 
zajednice  u  jedn om  predmetu .  Istr aživači  F HP 
K osovo nisu dobi li  pr ecizn e po datke o  to me  koliko 
je  tih predmeta  do  sada r eše no . 

4.3. U pra vn i pre dmeti  

Vr hovni su d  Kosova pr im io je ukupno  1 4.023 
 upra vnih predmet a.  U 13.88 4 predmeta Alb an ci se 
 poj av lj uju kao  st ranke  u po st upku,  a  u 139 p ripad-
ni ci manjinskih z aj ednic a  i to: Srbi  u  1 04 pre dmeta, 
pripadnic i zajednice k oj u čine Rom i,  A škalij e i Egipća-
ni u 11 predmet a,  Bošnjac i u  18 predmeta i  Tur ci  u 
še st p redmeta . I st raživači FHP Kosovo nisu  dobili 
po datak  o tome ko liko  je ovih  predm eta reše no . 

4.4. Ublaž ava nj e kaz ne  

 Sud j e pri mio 1 .146 zah te va za ubl až avanje  ka zne,  
od kojih  s e 1.1 08 od no se na  Al ba nc e, a 38  na p ri-
padnike manj in skih zajedn ica i t o:  35 na Srbe , 
jedan n a T urke,  j ed an  na Bošn jak e, i jeda n  koji s e 
odnosi na pr ip adnika z aje dnice  k oj u  čine Romi,  
Aškalije i E gi pćani. Istr aživa či  FHP K oso vo  nisu  
dob ili inf orm ac iju o tome koliko  ovih predmeta j e 
d o s ada o kon ča no. 
 
4.5. Za htev  za zašti tu  zakonito st i 

Vrh ovni sud  Kosova primio  je 99 7  zaht eva z a 
zaštitu zak on itost i, od  kojih  se  9 56  odnose  na 

16 Remećenje javnog reda i 
mira uključuje podrstrekivanje 

i provociranje tuče, vređanje 
sa ciljem remećenja javnog 

reda i mira, prostituciju, 
uznemiravanje bukom, kon-

zumiranje alkohola na javnom 
mestu, prosjačenje, rastur-

anje opscenih materijala, lažno 
alarmiranje, vandalizam itd. 

17 Prekršaji protiv javne bez-
bednosti odnose se na javna 

okupljanja, manifestacije, 
javne proteste, javne proslave, 

demonstracije itd. 
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

str an ke Alb an ce, a 41 na  prip ad ni ke manjins ki h 
zajedni ca,  i to :  32  na Srb e,  osam na p ri padnič ke 
zajednic e koju čine  Rom i, Aška li je i Egipćani i 
 je dan u  ko me se kao s tranka  poja vljuje Bošnjak . 
   FH P Kosov o n ij e dobio info rmaciju o tom e  o koli-
ko z ahteva je do  sada o dl učeno. 

4.6. P redme ti  iz  krivične mat er ije 

Vrho vn i sud  Koso va  pr im io je u kupno  4 .434 
krivična p re dmeta. U  4.08 1  predmeta  A lba nci  su 
s tra nke  u  postupku  a  u 353 pri pad nici  ma nj inskih  
za jednica,  i  to:  Srbi u 303  predmeta, B oš njaci u 1 6, 
Turci u četi ri , a  stran i d ržavljani u  30 pred meta . 
 FHP Kosovo n em a inf ormac iju o  to me kolik o je 
 ov ih predmeta do  sa da rešen o. 

4.7.  Ma loletnička  d elinkvenc ija  – 
pr ed me ti iz k rivične materije 

Vrhovn i sud Kosov a primio  je  ukupno  10 8 pred-
met a, od ko ji h se  u 100 pojav ljuju Albanci k ao  
stranke  u p os tupku , a  Srbi u  osa m.  FHP Kosovo 
nije do bio podatak o t ome  k oliko  je  o vih p redme ta 
do  sada re še no. 

4.8. Pre dm eti iz krivi čn e materij e 
 – raz no 

 Sud je  pr im io  ukupno  3.309 r az nih kriv ič nih 
predm eta. Albanci  se  p ojavlju ju kao strank e  u 
 3.078 pr edm eta, a pripadnici  manjinskih  z a jednica 
u 2 31 , i to: S rbi u  200, a p ri padnici za je dn ice  koj u 
čine  Rom i,  Aškalije i E gip ćani u 3 1 predmetu. FHP 
Kosovo n ij e dobio info rm ac iju o br oju oko n-č anih 
pre dm eta.  

5. VIŠ I SUD ZA P RE KRŠAJ E 

 Viši su d  za prekrš aj e  u Prištin i/ Pr ishtinë  o snovan  
j e u  janua ru  2000 . go dine. U  n jemu radi  p et  sudija i 
1 6  admin ist rativni h služ be nika. S vi s u Albanc i. 
 
Vi ši s ud za  p re kršaj e  nadleža n j e da od lu čuje u 
drug om st ep enu o ž alba ma izja vl je nim na pr e-
s ud e opštinsk ih sudov a za  prekrš aje,  da odl uč uj e 

o sukob u  na dležnosti i zmeđu  opš tinskih  sudova  
z a prekršaj e,  da utvr đuje nač elne  pra vne sta vo ve  
i mi šl jenja u cilju  j edinst vene primene  z ak ona i 
 odredbi usv ojenih na osno vu  Zakona o  opštinskim 
sudo vi ma za pr ekr šaje, da pruža str učn u p omoć 
 opšt inskim  sud ov ima za pr ek ršaje , da  usvoji  pr av-
il nik o r adu sedni ce  sv ih su dija i  ob avlja dr ug e 
zadatke predviđe ne  zakonom .  

5.1. Predmeti

V iš i sud  z a prekrša je  primio  j e  ukup no 21.841 
pr ed meta, o d  k ojih  se 20.535 od no se na Al bance, 
a 1.306 na pr ip adnicke manjin skih za jednic a. FHP 
Kosovo nije do bi o informac ij u o tom e  na  pri pad-
nike k oji h  manjina se o dnos i ovih  1. 306  predmeta 
n i ko liko je  ovih p redmeta rešeno.  

6. S UDOVI U  R EG IONU PEĆI /P EJ Ë 

S ud o vi u reg ion u Peći/P ejë  osnivan i su to kom 
200018  i  2001.  g odine,19  osi m Okruž nog su da , 
koji j e osnovan 1999 . godine .  Sv e su dij e i adm ini-
 st rativni služ benici u svi m o pštinsk im sudovi ma, 
osim Opš tinskog  suda u  Peći/Pejë , i svi m opštin-
sk im  sudovima  za prekr šaj e u r egi onu, su  Alban-
ci. U Opšt inskom s ud u u Peći/Pe jë petor o  su dija  
su  Albanc i a  j edan sudija  je  Bošnjak.  Od  uku pno 
35 adm inis trativn ih  s lužbeni ka  u ovom sudu,  34 
su  Alban ci  a  jedan je Bošnj ak. U Okružno m  sudu 
u Pe ći /P ejë radi  uk upno šest  sudi ja, od  kojih s u 
 če tvoro  Alban ci, jeda n  Bošnjak i  j edan Aška li ja. 
Od uku pn o 36 admi ni st rativnih  služben ika 33  su 
Albanci,  a t roje B oš njaci . 

 U opštin skim su do vima u Isto ku/Istog, Kl ini/Klina, 
Đakovici/Gj ak ovë i Peći/P ej ë, sve sudij e za pr ekršaje 
 su Albanci ,  a u Opšti nsk om sud u u  Dečanim a/
Deqan jedan  Aš ka lija je imenova n za su diju . Od 3 4 
s udi ja za  p rekr šaje u  pe ćk om Ok ružn om sudu , 2 7 
 su Alban ci , petoro Bošnjaci  i dvoje  Aškal ij a. 

6.1. OK RU ŽN I SUD U  PEĆI/P EJË                

Najveći b ro j predm et a pred  Ok ružnim sud om  
u Peći/P ejë  odno se  s e na povr ed u imo vinsk ih 

18 Okružni sud u Peći/Pejë, 
opštinski sudovi i opštinski 
sudovi za prekršaje u Peći/Pejë, 
Dečanima/Deqan, Đakovici/
Gjakovë i Istoku/Istog.

19 Opštinski sud i Opštinski 
sud za prekršaje u Klini/Klina.
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prava. U ti m predm eti ma se ka o  stranke u pos-
tupku p re vashodno  p ojavlj uju p rip adnici ma nj in-
skih  za jednica .  S obzirom da  je ova j  region blizu 
 gra ni ce sa  Alb anijom  i C rn om Go ro m, v eliki broj 
p redmeta  se  odnosi i  na ilegalan  p relaza k granic e. 

6.1.1. Pre dmeti iz kr ivič ne mat er ije 

FHP Kosovo  nij e dobio uv id  u  prili v k ri vični h 
pre dmeta , kao ni  u  broj reš en ih predmeta pre ma 
et ni čkoj  strukturi  st ra naka u pos tupk u, ali  j e dobio  
p o datak  da se pripad nici  manjinskih  zajednica 
poj av ljuju kao  st ranke  u  p ostupku u u ku pno 535 
pr ed meta. Sr bi su bili  st ranke  u 3 61 postupku,  
Crnogorci u 26, Bo šnjaci u 52 , pripadnici  za jednice 
 ko ju čine Ro mi, Aškalije  i  Egipćani  u  29 , a s tran i 
držav lja ni  u 67 postup aka. 

6.2. OP ŠTINSKI SUDO VI U REGIONU  
P EĆI/PE JË 
 
6.2.1. Opštinski sud  u Peć i/ Pejë 

6.2.1.1. Predmeti i z  krivične 
mate rije

Od  osnivanja 20 00 . godine d o juna 2009. go di ne 
Opšti nsk i sud u Peći /Pejë imao je  pri liv od ukupno 
6. 708 krivičnih p re dmeta,  u okv iru se 22 7  odnose 
 na  pripad ni ke manji ns kih zaje dnica ka o strank e  u 
po stupku, i to : Srbi  u 35  predmeta,  Bošnj ac i  u 149,  
a  strani d ržavl jani u 43 predme ta . Sud  j e rešio uku-
pno 5. 53 8 pred meta ,20 od  kojih se  5.366 odnose 
na  Al bance, 2 4  na Srbe,  112 na Bošnjake i 3 6  na 
stra nce. Kad su  u  pitanju S rb i, toko m  2005.  g odine 
u v eć ini  okonč anih predm et a, ukupno 1 9  Srbi 
se p ojavljuju k ao  stra nke  u postupku.  U ostalim 
godinama,  rešava n je samo jedan il i  dva pr edm et a 
 godišnje .  Kad s u u p it anju  Bo šnjaci ,  r eš en je je dan 
do  os am predm et a na god išnjem n iv ou, osim  u 
 2007.  go dine, u  koj oj  je o konč ano 19  pre dm eta. 
 (V idet i Dodatak 2,  tabelar ni  prikaz)

6.2.1.2. Parnice

Od  os nivanja d o  juna 2 00 9. godi ne Op šti nski 
sud  u Peć i/P ej ë ima o je  ukupan  pr il iv od 12. 31 2 

 predm eta. Ist raživači  FHP Kosovo  nisu  d obili 
nikakvu informaciju  o  broju  pred meta na godi-
šnjem nivou  u kojima  se Albanci , od nosno p ri-
padnic i man jinskih za je dnica po javlj uj u ka o 
stranke .  O končan o je  ukupno  3.70 8  predme ta.  
FHP Kosovo, međ utim, nema podatke o  br oj u pri-
p ad nika m an jinskih  za jednic a  il i Albanaca koj i  s u 
bil i stranke  u  tim pos tupcima . 

Od 2004.  do  2008. godine, Op štin ski sud  u Peći/ Pejë 
primio je ukupno  2 .8 42 odš te tnih z aht eva prema  
U NMIK-u u ko jima se S rbi  pojav ljuju  kao tu žio ci.  
Sr bi  tuže  V ladu Ko sova,  Opštinu P eć /Pejë, U NM IK , 
i KF OR  zbog  uzu rpacije  njih ov e imovine i sme ta nja 
d rž av ine. U ist om  peri odu Romi  su  p odnel i 89 t užbi 
pr otiv  KFOR -a, Opštine  Pe ć/Pejë ,  a Bošnja ci  30 tužbi 
 (s amo u 200 4.)  zbog  uz urpacije imovine.  Alb anci  su 
 po dneli 1.175 t už bi za  naknadu štete  p rotiv Dr ža vn e 
zajedn ic e Srbije  i  Crne  Go re. FHP  Ko sovo n e pose du-
je  preci zn e podatke o  t ome ko liko j e o vih p red me ta 
za vr šeno. 1 25 pr edmeta koje su  po kr enuli Srbi ,  Romi 
i Bošnjaci tok om  2 004. godine  p redati s u  Ko sovskoj 
a gen ciji za i mo vi nska pitanj a,  kao i tr i postupka 
 po krenut a u  2005. godini . Devet ovi h predmeta  je 
odbačeno i  vr aćeno na  ponovno suđenje.  

 Kad su u pitanj u  tužbe Al banaca pod ne te 20 04. 
g odine  pr otiv D rža vne zaje dnice  Srbi je i Crne 
 Go re, 64 i h  je odbij en o iste g odine, a  j oš 103 je 
o dbije no 200 5.  go dine.  

6.2.1.3. I zvršenj e u  g rađanskim  
pr edmetima 

Od  osnivanja d o  juna 2009. god ine , Opštin sk i 
sud u  Peć i/ Pejë  prim io je u kup no  32.159 pre-
dmeta,  od k oj ih je 21.629 ok očano, a 1 0. 530 čeka ju  
izvšenje. FHP Kosovo ni je dobio ni kak ve podat ke  
o broju primlj eni h i o ko nčan ih predmeta  na godi š-
nje m nivou u kojim a s u  stran ke b ile pri pad ni ci 
manjinski h za jednica ili  Al banci.  

6.2.2. Opštinski  su d u Ist oku/Istog

6.2.2.1. O st avinski predmeti 
 
Pripadnici m anjins ki h zaje dnic a su stranke  u  pos-

20 Neki od okončanih pred-
meta ne nalaze se među onima 

koji su primljeni određenih 
godina već su to predmeti koje 

je sud primio ranijih godina.  
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

tupcima pre d ovim  su dom od  n jegovog  osn ivanja. 
S ud  je pri mio  ukupno 768 ostavi ns kih pred me ta: u 
566  se  A lbanc i po javljuj u k ao  stra nk e u  postupku, 
a  u 202 p ripa dnici  manjinsk ih  zajedn ic a, i to: 
B ošnjaci u 66 p re dmeta,  Sr bi u 121  pred me tu i  
Romi u 15 p redmeta.  K ao  što je  s lučaj i kod dru-
gi h sudova,  Opštins ki  s ud u Istoku/I st og ima  vi sok 
proc enat  reše ni h os tavinskih pr edmet a.  Primetn o 
 je da broj predmeta u  k ojima s e  pripadnici 
 manji nskih z ajedni ca pojavljuj u  kao s tr anke u 
po st upk u rast e iz godin e  u godinu.  Na  prim er ,  broj 
p red meta  u  kojima se Sr bi  poj avljuju kao  stranke  je 
 naroči to u  p orastu od 2006 .  godine.  Uz  manje  osc-
ilacij e, broj  pr edme ta u kojima  se Bošnjaci po ja v-
ljuju  kao stranke ta ko đe je u por astu, dok je  br oj 
predm et a u k ojima su  stranke Romi ostaje skor o 
i sti. (Vi de ti D odatak 2, ta belarni  pri kaz)

6.2.2.2. Predmeti  iz  krivičn e 
materij e

 Ma njine  poč inju da  se  p ojavljuju ka o stranke u  
kri vičnim postup cima od  2002. go di ne, a  po sebno 
Bošn jaci; Srbi se  p ojavljuju  ka o str anke  od 2003.  
godine a  Romi o d 200 8.  g odine. O d  ukupno  1.96 5 
k rivičnih  pr edmeta  ko je je p rimi o ovaj sud,  u  
1.922 Al ban ci se  po ja vljuju  kao  s trank e u  postu p-
ku , a u  43  predmet a stra nk e su pripadn ic i man jin-
skih zaj ednica, i  to : Srbi u  1 3, Bošnjaci u  29 , a 
Ro mi u  jednom  pr edmetu. R eš eno j e ukupno 1.0-
46  predm eta. FHP Ko sovo nije d ob io pod atak  o 
tačnom br oj u završenih  predmeta pr ema etničkoj 
 st ruktur i s tranaka  u postup ku. 

6.2.2.3. Predmeti  iz  g rađan ske 
 materij e

 Pr ipadnici manjin a,  posebno Boš najci i Srbi, p oč e-
li su  da  podnose tužb e ovom sudu,  o d njeg ovo g 
 osnivanja -  2000.  godine. Boš njaci su po čeli  da 
pod no se tužb e 2000 . godine , Srbi  2 001, a  Romi 
2 004.  go dine. Op šti nski  sud  u Is toku/Istog primio 
je u kupno 4.010 pr ed me ta: Al ba nci su b il i stra nk e 
 u 1.98 6,  a pripadnic i man ji nskih z ajedn ica u 2 .03 4 
 predm eta,  i to:  Srb i  u 1.962 pre dm eta, Bošnjaci u 
49 i  Ro mi u 23  predmet a.  Činj en ica da je  U NMI K 
pred ao ovom sudu 1.74 1  od štetni h z ahteva i  t užbi 

koje  su Srbi podneli  p rotiv  Vl ad e Koso va, Sku p-
št ine Opšt in e Istok/ Istog,  K FOR-a i  U NMIK-a 
zbog  uz rp acije  imo vine i  sme ta nja d rž avine, dovel a 
 je do  ov ako velikog br oj a tužb i pripadn ika manjin-
sk ih zaj ed nica. 97 pred meta, od  1.741, su okon čani 
 do  s ada. (Videti Dod atak 2 , t ab elarn i pr ikaz)

 6.2 .2 .4. Iz davanje  po tvrd a i uverenja i  
o vere 
 
Kad je u pita nju  izdavanje razn ih  potvrda  i uverenja , 
 overa ugov or a, potp is a itd, prip adnic i manj ins ki h 
zaj edni ca poče li  su  da po dn ose zah teve od  2002. 
godin e (Rom i).  Ukupn o 3 66 zaht eva p odneto  je 
ovom sudu, od č eg a 349 od st rane Alb anaca,  a  
17  od strane pr ipadnika manjin skih  zajednica: 
 Ro mi  se p ojavljuju u šest p re dmeta, Sr bi  u pet ,  a 
 Bošnjaci u šest  p redmeta .  Do sad a  je okon ča no 
16 predmeta  u kojim a su  stra nk e bi le pri pad ni ci 
ma njin skih za jed ni ca. Jedini pre dmet u  kome  je 
st ranka pr ipadnik manjin e  a koji ni je okonč-
an je  iz  2009.  god in e, i  u nje mu se  Srbin p oj a-
vljuje k ao  stranka. 

6 .2.3. Opšt inski s ud u Dečanima /
Deqan
 
6 .2.3.1. Predmet i iz k rivične 
ma te rije
 
K ad  su u pitanju kriv ič ni pred meti u k ojima se kao 
 st ranke u post up ku  pojavlju ju pripadnici man ji-
nskih za jednica, su d  je primio samo jeda n takav 
predmet u 2 00 7. godini . S tranka  j e  bila pripadnik 
zajednic e  koju či ne Romi, Aškal ij e i Eg ipć ani i ta j 
 pred met još nije  okonča n. S vi ostali predm et i pred 
ov im  su dom t iču  se stranaka  Al banaca . Sud je od 
 os nivanja  prim io uku pn o 1.8 37 predme ta  iz o ve 
mat erije,  od ko ji h su 1 .27 2 oko nč ani. Ukupno  565 
predmeta je još uvek  u  r adu.  
 
6.2.3. 2. Predmeti  iz  građa ns ke  
mater ije

O va j  sud  je  od os ni vanja primio  2. 417 predme-
ta. Albanci  s e poja vl juju kao stranke  u  postupk u 
u 2 .074  predmet a, a  pripadnici m anjina u  343 
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predmeta ,  koji se  s vi odnos e n a odš te tne  zahteve 
koje  su podneli Srbi  prot iv Vlade Kos ov a,  Opštine 
Dečani/D eç an, U NMIK- a i KFOR- a  zbog  uzu rp ac ije 
imo vi ne  i tužbe  z bo g smeta nja  državin e. UNMI K 
 ad ministracija preda la je te  pre dmete ovom  sudu 
2004 . godine. Nijeda n o d ovih predmeta do  sada  nije 
rešen.  Opštin ski sud  j e rešio ukup no  1.54 6 pr edmeta 
u kojim a se A lbanci  po javljuju  kao  s trank e. 
 
6.2.4.  Op štins ki  sud  u �akovici/
 Gjako vë 

FHP Kosovo  ni je usp eo  da dobij e info rmacije o 
nerešenim  pr edmet ima u  Op št insk om  sudu  u 
 Đakovici/Gjak ovë zbog to ga š to sekr et ar to g suda 
R. E.  nije  hteo da dâ podatk e. 

6. 2.5. O pštinski  s ud  u Kl ini/K lina

 Njave ći  broj pr edmeta Opšti nsk og su d u Klini /
K lina  u koji ma se p ripad ni ci man jin skih zajednica 
pojavljuju  kao stranke odn os e  se na  po vredu im ov-
inskih  p ra va. Tok om  2007 . i 2 008 . godin e, UNM IK  
administracija  p redala  je  ovom su du 1.309 odšt et-
nih z ahteva  ko je su podnel i Srbi.  K ao što  je  slučaj 
i  u  dr ugim  slič nim pre dme ti ma ko je  sud e drugi 
sudo vi, i ovde je re č o t už bama koj e  su podnel i Sr bi 
pro ti v Vlade K os ov a, Opšt in e  Klina /Klinë, KFOR -a 
i  UNMIK-a zbog  uz ur pacije  imovine i s meta nja 
dr žav in e. FHP Kosovo nema  p odatke o tome  ko liko  
je ovih pre dmeta o konč an o do  sada, ni  o ukupnom 
broj u predmeta,  ni  o broj u  predmeta u  ko ji ma se 
pr i pad nic i manjin skih  zajed ni ca  pojav ljuju kao  
s tranke ,  kao n i  o  bro ju reše ni h  predmeta. 

6.3. OPŠ TINSKI SUDOVI ZA P REKRŠA JE U 
R EGI ON U PEĆI/ PE JË 

6.3.1. O pš ti ns ki sud  z a  prekrša je u 
Peći/Pejë
 
M anjins ke  zaje dnic e  u Peći/Pejë po če le  su d a se 
poja vl juju kao  strank e u postu pc ima  koji se v ode  
p red o vim  s udom  2000.  godi ne. Najv eć i broj pr ek-
ršaja su sa obr aćajni i privredni  p rekršaj i.  S rbi 
su  učinil i najv iše sao braćaj nih  prekršaj a  – 12 7, 
a Bošnjac i 1198. Što  se  tiče  drugih zajed nica - 

Turaka,  Crn og oraca , G or anaca  i Ro ma,  oni su 
 bi vali novč an o kažnjavani ,  a broj prek rš aj a koji  su 
uči nili j e m al i: Turc i 23 , Crnogorci  43, pripadn ic i 
zaje dnice koju či ne  Ro mi, Aška lije i E gi pćani 10, i  
Gor anci 15. Kad s u  u  pitanju  p rekršaji prot iv  ja vnog 
 reda  i mira , B oš njaci  s e pojavljuju k ao  str anke u 
88 pr edmeta, S rb i  u 15, Turci u t ri, a pripadnici  
z ajednice koju  čine  Romi , Aškali je i Egipća ni  u 19 
predm e ta.  Ko d prekr ša ja  p rotiv javne b ez be dn osti, 
 Bošnjaci su  stranke u 33  p redmet a, S rbi u dva a 
Crn ogo rc i u j edn om  pred metu.  

6.3.2. Opšti ns ki sud za  p rekršaje u Is to-
ku/Istog 

Pr ip adnic i manjin skih zajed ni ca  počeli  su da  se 
poj avlju ju kao stra nke u predme ti ma pre d ov im 
sudom već 2 000 .  godin e i  t o ugl avnom  Bošn jaci, 
a  Sr bi 2002.  go dine, i to u   saobraćajn im  p rekrša-
jima. U  tim p rek rš ajima,  Srbi su  str anke u  1 46 
p redmeta, Boš njaci u 398,  a  pripadnic i z aj ednic e 
k oj u čin e Rom i, Aš kalije i  E gipćani u  1 23 predmeta; 
u  p ostupcima  koj i se vode zbog  r em ećenja  ja vn og 
re da i mira Srbi su stran ke u 16  predmeta, Bošnjac i 
 u 44, a p ripadnici zajedn ic e koju č i ne  Rom i, Ašk a-
l ij e i Egipćani u  20 p red meta; kod p rekršaja protiv 
 ja vne be zb edn osti, Srbi  i Bošnjaci se  poj avljuju kao 
strank e  u dva  predmet a,  a pripad ni ci  zajed nice ko ju 
čin e Romi,  Aškalije i Egi pć ani u  šest pr ed meta. 

6.3.3.  Opšt inski  su d  za prek rša je  u 
De čan ima/D eq an

Ovaj   sud  je  imao  uk up an prili v  od  22.51 6 predm eta, 
o d kojih  se 19 .341 odn os e na s ao br aćajne  prekrš aje. 
O d tog b roja Alb anci su st ra nk e u 19. 337  predmeta,   
Crnogorc i  u  dva  i Srb i  u  dva. Pr imljeno  j e i 1.0 42 
pred meta k oji se  odnose  n a p rekršaje  p rot iv  javnog  
r ed a i mira  i 2 .1 33 pr edm et a koj i se  odnos e na pri-
vr edne prek rš aje. P ri padnici manj i na  čin ili su  s ao b-
raćajne pre kr ša je i p rekršaj e prot iv javn og reda i 
mi ra: Sr bi  s u čin il i prekrš aje  proti v javnog  red a  i 
mira (ukup no  tri  prekr šaja), Bo šn jaci  su  učinili  tri 
sa ob ra ćajna prekršaja i jedan pre kr šaj prot iv j avnog 
reda i m ir a,  Crnogo rc i  dva saobraćajna  pre kr šaja,  
a  pripa dn ici zajednice  ko ju č ine Romi, Aš kalije  i 
Eg ip ćani  učinili  su tri saobraća jna prekršaj a  i pet 
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prekrša ja pr otiv  javnog  r eda  i mira. Sve o stale  p rekr-
šaje či ni li  su Alba nc i. Važ no je na glasiti  da FHP 
Ko sovo nij e us peo da  dob ije podatke  o  vr sti pre kr-
šaj a u 2000 , 2001.  i  2009. g od ini.  

6.3.4.  Opštinsk i su d za prekršaje  u  
� akovici/ Gjakov ë 

Prip adnic i  manj ina po če l i su da se  p ojavljuj u 
kao  str anke u  pos tupcim a  koji s e vod e pred 
o vi m sudo m  20 01. go dine i  t o su bi li Boš nj aci i  
Cr nogorci , kao i  st rani dr ža vl jani – Makedonci i  
Buga r i.  Srb i su b il i  stranke  u  u kupno  21 post upku, 
 Bošnjac i u 65, Mak edonci  i  C rnogo rci u  je dnom i 
B ug ari u če tiri  postup ka . 

6.3.5. Opš ti ns ki sud  za  pr ekrša je u  
Klini/ Kli na 

U t ok u iz veštajnog perio da,   FHP Kosovo  je  dobio  
podatke o  et ničkom poreklu li ca koj a su  činil a 
 pre kršaje;  ni je, me đutim, d ob io n ikave podatk e o 
vrsti učin je nih pre kr šaja: d a  l i su  to  bi li saobraćajni 
pr ekrš aji, prekr šaji p ro tiv jav no g reda  i  mira, il i 
 dr ugi pr ekr šaji ko ji  spadaju u nad le žnost opšt in-
skih su dova  za pre kr ša je. Pri padn ici man ji ns kih 
zajed ni ca  pojavlj uju  se kao  s tra nke u p ostupk u  još 
o d os nivanja  suda 2 00 1.  godin e,  i to s u iglavn om 
Bošnjaci, Crn og orci  i  Hr vati . S rbi se  po ja vljuju kao 
 stran ke o d  2004.  go dine.

7.  SU DO VI U RE GI ONU MIT RO VICE/
MITROV ICË  

Opšti nski i  ok ru žni su dov i u Srbici/ Skendera j  i 
 Vuči trn u/Vusht rri  o snovani su  200 0. god ine. Sve 
 sudije u  opštin skim sudo vima  i opšt inskim su do-
vi ma za p re kr šaje s u A lbanci, s i zu zet kom je dn og  
sud ije  Opštin sko g  suda  u Vučitrnu /Vu shtrri , k oj i je 
 Srbin . Kad  su u pi ta nju admin is trativni s lužbenici, 
n jih  čine iskl ju čivo Alba nc i  u sudov ima  u Srb ic-
i/ Skender aj , a u O pš tinskom  su du  u Vuč itr nu/
Vusht rri , od uku pno  26 adm in istrati vn i h slu žbe-
ni ka 24 su Albanci , je dan je Srbin  a  jedan  Tu rčin. 
U O pš tinskom s udu  za p re kr šaje u Vučitrnu/Vus-
htrri od  13 zaposlen ih  administ ra tivnih službenik a 

 jedan  je  pripadnik  zajedni ce k oju čine Romi,  Aš ka-
lije  i Eg ipćani,  a  os talih  1 2 su  Albanci. Sv e  sudije  
za prekršaj e u  opštinskim s ud ovima u Sr bici/
Skendera j  i Vučitrn u/Vushtrri su Alban ci .

7.1. Op šti nski su dovi  u re gio nu 
Mitrovice/Mitrovi cë
 
7.1.1. O pštin ski  sud u S rbi ci /
Skenderaj

7.1.1.1. P re dmeti  iz krivične  
mate rije

Ova j s ud je p ri mio uk upno  1.799 krivi čn ih pred-
me ta. U 1. 78 1 predmeta Alba nci su  stranke u 
postupk u,  dok se pripad nici manjinski h  zajednic a 
p ojavljuju u  18 predmeta: Srb i u  1 3 i B ošnj aci u 
p et.  R ešeno  je  ukupno 1.400  predme ta, od ko jih  
su u 1 .3 83 predmet a učesnici u  po stupku Al banci, 
a u 17 su to  pripa dnici  ma njinskih zajed nica:  u 12 
predmeta S rb i i u  pet  Bošnjaci. 

7.1.1.2.  Pa rnični  pr edmeti 

 Opšti nski  sud u  S rbici/S kender aj Ske nd eraj  imao j e 
ukupa n pri li v od 2 .78 3 pre dm eta, od  ko g broja  se 
1.450 odnose na Alba nc e  kao st ra nke, a  7 86 na pr ip-
adnike  m an jinskih za je dnica,  o dnosno  785 n a S rbe 
i je dan na  Bošnjake. O ko nčano je uku pno 1.579 
pred me ta, od k oj ih su u  1 .348  st ranke bil i  Alb anci, 
 a u 166 Srbi.  Poče v od 2004. g od in e, Opš tin ski sud 
 u  Srbici/Sk end eraj  do bi ja odš tetn e zahteve i  tu žb e 
koje  po dnose  Srbi protiv  Vlade Kosova ,  Opštine 
Srbica  / Skendera j, UNMIK -a  i KFOR-a zbog 
 uzu rp acije  nji hove im ovi ne  i smetanja držav ine. 
 FHP  Kosovo , međut im, nema poda tk e o tač no m 
bro ju  tih pred meta, ni o  br oju do  sa d okončanih 
pre dmeta.  (Vid eti D od atak  2, t abelarn i pr ikaz)

7.1.2. Opštins ki  sud u  Vu čitrnu/
Vushtrri 

7.1.2.1. Pre dm eti iz  krivične 
mate ri je

Opštinski s ud u  Vu čitr nu/Vu shtr ri primi o je  ukup-
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no  5.2 71 pred me ta . U 5.2 06  pr ed meta s tra nke s u 
Al banci,  a u  65 pripadnic i  ma njinsk ih  zajedn ica, i 
to:  u 59 Srbi, a u  š est Bošnj aci. Među ukupno 2. 33 2 
okončana p redme ta  nal aze s e s koro svi predme ti  u 
 kojim a se  kao st ran ke  u pos tupku pojavl juju S rbi i 
Boš nj aci, odnosno: 50 pr ed meta  u ko jima se kao 
 st ra nke po jav lju Sr bi i pet u k oj ima s e kao strank e 
poj avljuju  Bo šnj aci. 
 
7.1.2.2. Postu pc i  u gr ađ anskoj 
materij i  - prvo st epeni p arničn i 
postupc i  

Opš tinski  sud u  Vučit rn u/Vush trr i pri mi o je 
uk upn o 10.0 17 predmeta, od kojih se  u  9 .406 
p re dmeta k ao  s tr anke  po ja vljuju Alba nci , a u 6 11  
pripadn ici ma njinskih  z aje dnica, koji  su sv i  Srb i. 
Mo ra  s e podvući da  je  u  2004. godi ni Opšt inski sud 
u Vuči tr nu/Vush tr ri primio 432 predmeta  koji s u 
pr e tog a  bili  u na dležnos ti  UNMI K  administr ac ije , 
a to  su odštetni zaht ev i i tu žbe koje  su p od neli Srbi 
p ro tiv  Vlade Kosova , Opštine Vu čitr n/ Vushtrri, 
UNM IK -a i KFO R- a  zbog uzur pa cije  imovine i 
 ne za konite državin e.  Ovi i movins ki zahtevi su 
sam o  uzeti u razmatra nje i ni  je dna odluka  nije  
d on es ena u tim pred me tima.  Od u kupnog  bro ja 
od  4.203 oko nča na  predmet a,  u 263  se  kao st ra nk e 
u postupku pojavljuju  S rbi. (V ideti Dodatak  2,  
tabelarni prika z) 

Od 2001. g odine,  kada  su S rb i po čeli da  se  pojavljuju 
kao  st ra nke u  ovi m postu pci ma , broj pr edmeta se 
pov ećavao, a ve li ki pora st  je zabeležen u  2004 . 
 godi ni, n akon čega  se , u 2005.  godini, ta j  broj 
smanjio  pr ibližno do  br oja za bele ženog u 2003. 
godin i, nakon  čega drastič no  opada. 

7.1.2.3.  Va nparnični predmeti i z gra đan-
ske materije

O vaj  s ud je  od  osnivan ja  pr imio 4.02 9 predmeta. U  
3,954 predm et a kao s tr anke u postupku  poja vl juju  
se A lbanci, a  u  75 pripadn ici manjin sk ih zajednica,  
o d kojih s u sv i Srbi .  Svi predm et i  u kojim a  s e kao  
st ra nke pojavljuju S rbi  su okončani, a  u ku pno je 
 ok ončano  3. 457 predme ta .

7.1.2.4. O stavi nski post upci

Ov aj  s ud je pri mio uku pno 1. 943  ostavins ki h pred-
meta.  U  1.722 su  st ranke A lb anci, a u  221 pr ip ad-
nici manj inskih  z aje dnica, od k ojih s u  sv i S rbi. S vi  
p redmeti  u  k ojima  se kao  strank e pojav ljuju Srbi su 
okon ča ni , a ukup no  je okonč ano 1.7 50 pr ed meta. 
 
7.1.3. O PŠTINSKI SUDOVI ZA PREKR ŠA JE  U  
R EGION U  MITROVIC E/ MITROVIC Ë

7.1.3.1. Opšt in sk i sud  za  prekrša je u S rb-
ici/Skend eraj
 
FHP Kosovo  n ije usp eo  da dođe do pod ataka  o  uku p-
nom b roj u  priml jen ih pred met a prem a e tničkoj  s tr uk-
turi stranaka  ili v rsti prekr šaja u   okv ir u nad le žn osti ov og 
suda (sa obraćajni  prekršaji, pre kr šaji  protiv j avnog  re da  
i mir a itd .). Ip ak, dob ijeni su pada ci  o ukupno m broju  
reš enih pr ed me ta (20. 338),  ali bez  klasifikacij e  rešeni h 
 pr edmeta p o vr sti pre kršaja.  T akođe j e  dobio  po datak 
o broju reše nih  pred meta  u  koji ma se kao s tra nk e poj-
avlj uju pri pad nici m anj in a i vrs tama učinjenih  p re kršaj a. 
To su  sv e bili  Sr bi : u oblas ti  sa obrać ajnih prek ršaj a 
okončan je u ku pn o 61 pr ed me t, osa m p redmet a k oj i  se 
tiču  pr ekrša ja pr ot iv ja vno g  re da i mi ra i  pe t predme ta  
u oblas ti privrednih  p rekršaja .  Jedna osoba  s kojom je  
   FHP Koso vo r azgovar ao  u Op št inskom  sud u u Srbici/
S ke nd eraj i sta kla j e  d a u toj opštini  živi v eom a mali broj 
pripadnik a manjinski h et ničkih zajed nica ; otuda je bro j 
 pr ekršaja  koj e  su učinili pripadnici t ih za je dn ica mali. 21 

7.1.3.2.  Op štinski sud za p re kršaje u 
 Vučitrnu/V ushtr ri

Istraživa či  FHP Kosovo  nisu  do bi li informaci ju  o  
tome kolik i  je godišn ji priliv  i broj rešen i h pred-
me ta u ovo m  sudu i  na   koje pr ek ršaje  se priml j-
e ni pred me t i odnos e.  Opš tinski s ud  u Vučitrnu/
Vu sh trri suočav a  se sa ozbilj ni m  problemom o d 
 k ad su se  Ok ružni  sud , Opštinski su d  i  Opšt ins ki 
sud  za  p rekršaje  iz Mitrov ice/ Mitrovi cë, kao i  
J avno t užilaštvo iz  Mi tro vice/Mitro vic ë useli li u  
zgradu  ovog sud a  na kon što je K oso vo progl asilo 
nez avisnost 17.  fe br uara  20 08. god ine .  Od ta da  su  
uslovi za  rad  veom a oteža ni.22

21 G. Hajulah Arući/Hajullah 
Aruqi, sekretar Opštinskog 
suda za prekršaje u Srbici/

Skenderaj, FHP Kosovo 
intervju, oktobar  2009.

22 Šaip Merovci/Shaip Merov-
ci, administrativni službenik u 
Opštinskom sudu za prekršaje 

u Vučitrnu/Vushtrri, FHP 
Kosovo intervju, 

27. oktobar  2009.
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8. S UD OVI U  REGIONU GNJ ILA NA/
GJIL AN  

 Sudovi u r egion u Gn jilana/ Gjilan  os no vani su 
2000.  godine.23  S ve  sud ije  u svim  su do vima u to m 
regionu su  Al banci. Al banci  su i svi adm inist ra-
tivni slu žb en ici u Okru žn om i Opšt in sk om sudu u  
Gnjila nu/Gjil an.  Od 19 z aposlenih   u gnj ilanskom 
 Opš tinskom  sudu  za pre kršaje,  1 8 su  Alban ci, a 
je da n je Srbi n;  o d 21 adm inistrativno g s lužbeni ka 
za poslenog  u up ravi  Opštinsko g  suda u Vi ti ni /Viti, 
 17 s u Alban ci a če tv or o Srbi; u upravi Opšt ins kog 
suda  u Ka menici/Kamen icё radi 13 ad mi nistra-
tivnih slu žb enika, od  ko jih s u  11  Albanci,  a dvoje 
Srbi.  Š to se  tiče sudija za  prekršaje, sve s udi je za 
pr ek ršaje u Okružnom  s udu i Opštin skom sud u 
 u Gn jilan u/G jilan su Alb anci; u Opšti nsk om  sudu  
u  Vi tini/ Viti  radi  23 sudij a  za prekrš aj e od koji h 
su 1 9  Albanci, dvoje  Sr ba i dvo je Bošnjak a. Od  1 4 
su dija za pr ek ršaje  u  Opš ti ns kom sudu  u Kam eni-
ci/Kamen ic ë, 12  su Albanci  a dvoj e  Srbi.    

8.1. Okružn i s ud u G nj il anu/Gjil an 

8.1.1. Predmeti  iz  krivi čne materije 

O kr užni su d u Gnjilan u/Gjilan imao  j e priliv 
 od  1.723  kr iv ičnih predmeta.  U  1.477  pr edmeta 
kao  stranke  se  pojavljuju Alba nc i, u  145 Srbi,  u 
 dva p ripad nic i  za jednice  koju či ne  Romi, Aš kal i-
je i  Eg ip ćani,  u jednom H rvati,  a  u 98 pre dmet a 
stra nk e su st ra n i držav lj ani.   FH P Kosovo nema 
 in formac iju o bro ju  krivičnih p re dmeta  ko ji   su  do 
sada  oko nčani.  

8.1.2. Predmet i  iz gra đanske  
materij e

 Okružn i s ud u Gnj ilanu/Gjilan o d  svog  osniva nj a 
 prim io  je uk up no 2.347 pred meta  iz  građanske 
m at erije.  U  2.337  pred meta A lbanc i  su str ank e 
u pos tu pku, a  u 10 predmeta  Srbi.    FHP Ko so vo 
nema  in formac ij u  o broju pre dmeta iz  gra đa nske 
mater ije koj i  s u do sada  okonča ni .  

8.2. Opšti ns ki sudov i u r egio nu 
Gnjilana/ Gjilan

8.2.1. O pšti ns ki su d u  Gnjilan u/
Gjil an  

Najv eći b roj predm eta p roc es ui ranih u O pštinsk om 
su du  u  Gnjilan u/ Gjilan tiče  se povr ede i mo vinskih 
 pr ava. U 2 008. go di ni UNMI K  administracija 
 preda la  je  ovom s udu  v eliki  bro j predm eta  u  
kojim a  Srbi t uže  Vladu Ko sov a,  O pštinu G njilane/
Gjil an , KFO R i UNMIK  zb og uzurpac ije  imovine 
i sm et an ja državine. Po t vr dnji pred sta vnika  ov og  
suda,  pri oritet se da je  p redmetima u kojima se S rbi 
jav ljaju kao stranke . 24 Predstav nic i Opšt in sk og 
sud a,  međutim,  n isu  mogli da daj u informaciju o  
u kupnom br oju  n ereše nih  predmet a u  o vom sudu, 
broju re šenih predmeta  i b ro ju pr edm et a u k ojima  
se k ao stran ke  pojavlju ju  pripadnici  ma njinskih  
zajednica, o dn osno Alb an ci, ni inform ac iju o broju 
ovih  p redme ta  koji su  ok onča ni.25 

8.2.2. Opšt inski s ud u  Kamenici/ 
Kamenicë

8.2.2.1. Pre dm eti iz  građans ke  
materije

 Op štin ski sud u Ka menici/ Kame ni cë imao je ukup-
an priliv  od 2.9 52  predmet a  iz građanske  m aterije. 
Alban ci  se poj av ljuju kao st ra nke  u 2.497 pred-
meta, a p ripadnici  m anjinskih zajed nica u 455, 
 i to: Srbi u  4 27, a  pripadn ic i zajedni ce  koju či ne  
R omi, A šk alije i  Egi pćani  u 28 pr edm et a. Uku pno  
2 .206  pre dm eta j e reš eno u  2008. g od ini: u 1. 92 1 
predmeta Albanci  se pojav ljuj u kao stranke  u  
postu pku, a  u S rbi u  26 1 predm etu. S rbi su p očeli 
 da  se po javljuj u kao  s tranke  u  postu pc im a pred 
ovim sudom od sam og njegovog osn iv an ja 200 0.  
godine  i  broj p re dm eta u koji ma  se oni pojav ljuju 
 kao  s trank e u st al no m je  p orastu, št o  je sl učaj  i 
 sa brojem  tih pre dmeta koji s u  rešeni,  uz izves ne 
oscil ac ije. Međ utim, postup ci k oje su p ok renuli 
p ri padnici za je dnice koj u č ine R om i,  Aškalije i 
Egip ća ni još uvek  su  u tok u. 
 
Opštinski s ud  j e takođe primio  odštetne z ahteve 
i tužb e  koje su S rbi podneli proti v V lade  Ko sova , 
Opštine Ka menica/ Kame nicë, KFOR-a i  UNM IK -a 
zb og u zurpaci je  im ovine i smet anja državine .  Te 

23 Okružni sud u Gnjilanu/Gji-
lan, opštinski sudovi i opštinski 
sudovi za prekršaje u Gnjilanu/
Gjilan, Vitini/Viti i Kamenici/
Kamenicë. 

24 Sadik Azemi, administra-
tivni službenik  u Opštinskom 
sudu u Gnjilanu/Gjilan/, FHP 
Kosovo intervju, 10. april 2009.

25 Ibid. 
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zahtev e j e  ovom  sud u  prosl edila  UNMI K admini-
st racija.   FHP  Ko sovo ne ma  podat ak  o ukupn om  
broju o vih predme ta; stoga oni  n isu uklju čeni u 
ukup an  broj primljeni h i r eš enih  pred met a. 

 8.2.2.2. Predmeti iz  kr ivične 
 ma terije

 Od  svo g osn iva nja 2000. go di ne, Opšt in ski  sud 
u  Kamenici/Kam enicë p ri mio je u kupno 1.5 12 
p redme ta, od k oji h  se u 1.0 48 Alb an ci poja vljuju 
k ao  s tranke  u postupku ,  a u 464 pr ipadni ci manjin-
skih z ajed nica, i  t o:  Sr bi u 1 06 predm eta , a pri pa d-
nici z aj ednice k oju č in e Ro mi, Aškalije  i Egip ćani  
u 358  pr edmeta .  Procenat  r ešenih  pr edmeta je  
vi so k - u kup no  1.25 2 pre dmeta , skor o  svi u koj im a 
se  ka o st ranke pojavl juju Alb anci  i Sr bi, 98 1 pred-
meta u koj im a se pojavlju ju  Alba nc i i 95 u  koji ma  
se  pojavljuju S rbi. Kad su S rb i  u pitanju, skoro svi 
p os tupci  koji su  pokrenuti  u jednoj  godini  ob ično 
su rešava ni  u ist oj toj godini ,  št o nije  sluča j u 
drugim  o pštinsk im  sudovima koji  imaju  i  kri vične 
 pre dm ete u  ko ji ma se  Srbi  poja vljuju k ao  stranke 
 u  postu pk u.  Procenat r ešenih predmeta  u  kojima 
se pri pad nici zajednice ko ju  čine Ro mi, Aškali je i 
Egipćani  po javlju ju kao s tranke je  ne znatno  niži, 
 ra di se o  169 p redmeta. Broj pred me ta u  kojima 
se Sr bi poja vljuju kao  stran ke opao  je  u peri od u 
od 2000 .  do 200 3.  g odine, k ad a je  po čeo da ra st e, 
 a zati m stagni ra d o 2007. go di ne, k ada je op et  
zabel ežen bla gi p or ast.  Pred meti u  kojime  se  kao 
 stranke  po ja vljuj u p ripadni ci  za jedni ce  koju  č ine 
Romi , A škalije i Egip ća ni pojav il i su s e prvi p ut  
2001. godin e.  Od tog tren utka,  b roj tih pre dme ta 
je  poč eo da op ada do 2 00 4.  godine, kad a je d ošlo 
do  njihovog na gl og porasta. Nakon to ga,  broj  o vi h 
pred me ta po čeo  je da n ag lo opad a i od ta da opada 
iz  g odine  u go dinu,  uz iz ve sna ko leb anja.   (Vid eti 
Do datak 2, tabelarni p ri ka z)

8.2.3. Op št inski su d  u Viti ni /V iti

Po rečima je dnog preds ta vnika Opštin sk og suda  u 
V it in i/Viti, p ri padni ci ma nj iskih  z ajedni ca  nemaju 
n ikakv ih  problem a  ka d je u p it anju obraćan je sud-
u.26 Najv eć i bro j p re dm eta u ovom  s udu odn o-
s i se n a pov re d u i movinsk ih  pr ava, a t už itelji  su 

u glavnom Sr bi.  U toku  2 008. godi ne  u  ovaj s ud  
 je pris pe lo nek oliko s toti na odštetnih  z ah teva i 
tu žb i iz U NMIK-a, u k oj ima S rbi tu že  Vladu 
 Ko so va, Opšt inu Vi tina /Viti, U NM IK i KFOR zb og 
uzurpac ije imovin e  i sme ta nja drža vi ne. Sud  je  tek 
poč eo  da  razmatr a  ove pr ed mete. 

I st raživ ač i  FHP  Ko sovo ni su  dobili nikakve  poda tk e 
o  broju  reš en ih i  nere šenih p red me ta u ovom s udu, 
 niti su  dob il i inf orm ac ije o  stru kturi  predmet a  prema 
nac io nalnoj  pripadn os ti st r ana ka  u post up ku . 
 
8.3. O PŠ TINSKI  SUDOVI  ZA PR EKRŠAJE  U 
REGI ONU  GNJILA NA /G JILAN

8.3.1. O pš ti nski s ud za p rekrša je  u 
 Gnjilanu/ Gj ilan 

FHP Kosovo  nem a preciznih  podatak a o  br oju 
primlj en ih pre dmeta u ovo m  sudu ili  b roj u  i stru k-
t ur i rešen ih predmeta p o  etničko j  pr ipadno sti str a-
naka.  Dobije n je je dino podata k  o broju  pr ed meta 
u  kojima  se ka o s tr anke poj avljuju prip ad nici 
manjinskih  zajednic a,  pre sve ga  S rb i i p ri padnici 
zajedn ic e ko ju čine Rom i,  Aškalij e i Egipća ni . 
Srbi su činili  s aobrać ajne prekršaj e,  p re kršaj e 
protiv javn og  reda i m ir a,   privr e dne  p rekršaj e  i 
 prekršaj e protiv jav ne  bezbedno st i,  a poč eli su  da 
se  pojavlj uju kao  stranke u p os tupcima od  osn-
ivanja suda 20 00 .  godine  (z a  saobraćane prek r šaj e 
u kupno  2. 88 8 predmeta, prekrš aj e proti v javnog  
reda i mira u ku pno 539 pr edmet a i prekršaje p ro-
tiv j av ne bezbedno sti  ukupno šest pr edmeta), a 
kao  str an ke u  pri vr ednim  prekr šajim a počeli  s u da 
se p oj avlju ju 2001. godine ( ukupno 46  predmeta). 
Ka d  su u pit an ju Romi,  oni su zabeležen i  samo u 
2 008 . godini kao po činioci saobrać ani h  prekr šaj a 
 (ukup no še st pr edmeta)  i  prekršaja  p rotiv javnog 
reda  i mi ra  ( ukupno tr i predmeta). 

8.3.2. Opštinski  sud za  prekršaje u K am-
enici /Kamenic ë
 
8.3.2.1. Saobraćaj ni  p rekršaj i

Sud  je od  osnivanja  primio ukupn o  31.297 p red-
meta, u okvir u koji h 29.857 p red me ta od nos e  se na  

26 Servet Sadiku, službenik 
sudske uprave u Opštinskom 

sudu u Vitini/Viti, FHP Kosovo 
intervju, 16. mart 2009.



Fond za humanitarno pravo Kosovo

6 5

Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

Alba nce,  1.429 na  S rbe, šest  n a pripadnike zaj ed-
nice  ko ju čine Ro mi, Aškalij e  i Egipćan i Srbi, a pet  
n a ostal e. 27 Ukupno 29.726  pred me ta j e reš eno, 
od  ko jih se 28 .3 02 odno se na  Alban ce ,  1.413 na 
 Sr be ,  šest na  pripadni ke  zajednice ko ju čine Rom i,  
Aškalij e i E gi pćan i, a pet na  strane  drža vljane.  

8.3.2.2. Javni r ed  i mir 

Su d je primio  uk upno 1. 128 pred meta koj i s e 
odnose na  ugr ožavan je  j avnog r eda  i mira, od k o-
j ih  se 926 odnose  na Albance,  186 na Srbe,  j edan 
na p ripadnike zajedni ce  koju  či ne R omi, Aškalij e i 
Egipćani , a 15 na o stale.28  Rešeno je  ukupno 872 
p re dmeta ov e  vrste. Sv i predmeti u ko ji ma se ka o 
s tranke pojavl juju Rom i, Aškalije  i Egipć an i i lic a 
 k oja po tpa daju pod kategori ju  ostali h  s u rešen i, 
 kao i skoro svi  u  kojima se Srbi pojavljuju kao 
stranke u pos tu pku (ukupno 17 8  pr edmeta) .  U  
ostal ih  678 predmeta u  ra du stran ke s u  Alban ci.   

8.3.2.3. Priv red ni prek ršaj i 

Opš tins ki sud  u Kameni ci /K amenicë primio je 
uk upno  1.444  predm et a, od  kojih se u  1 ,29 2 
Albanc i pojavlj uju kao  str anke, u  1 51  Srbi,  a 
u  jednom  os ta li.29 Ukup no  1 .220 pr ed me ta je 
rešeno, od  ko jih se  1.073 od no se  na Albance, 1 46 
n a Srbe,  a jeda n na  osta le.

9. SUD OVI  U REGIO NU PRIŠTI NE /
P RISHTINË  

 Sudovi u regionu Pr ish tine/Pr iš tin ë osno va ni su 
 1999 ,30 2000 ,31 2001,32  2 00 3.33 i 200 5. godine.34 U 
svi m s udovima u r egionu  Prištine /Pr ishtinë sudije 
s u  isključivo Alban ci ,  osim  u  Odelje nju  p rištinsk og 
 opštinskog su da u Gr ačani ci/Graçan icë, gde  radi 
s amo  jedan  su di ja Sr bin.  Svi z aposleni  u  sudskoj 
 up ravi u opšti ns ki m su dov ima i o pšt in skim su dovi-
ma za p rekršaje  u  Poduj ev u/Podujevë, G log ovcu/
Gl logovc,  Kač aniku/ Kaç an ik, O pštin skom  sudu u 
L ip ljanu/Lip ja n i Opšti nsk om sudu  z a p rekrša je  u 
Pri štin i/Prish tinë, i O deljenju uroševa čkog/Feriza j 
 Opš tinskog s uda za pr ek ršaje  u  Štrpcu/Sh ter pc su 
A lban ci.35 U Okružnom s udu  u Prišt ini/Pris ht in ë, 

međutim, 5 0 od  52  admi ni st rati vna  službe nik a  su 
Albanc i, a od os talih  dvoje je dan j e S rbin a d rugi  
pripad nik zajed ni ce  koju č ine  Romi,  Aškalije i 
Egip ća ni ; od  36  admini str at ivnih sl užb enika u 
O pštin skom sud u u  Uroševc u/Ferizaj ,  35  su Alba n-
ci  a je da n je pripadnik  za je dnic e k oju či ne  Ro mi, 
Aška lij e i Egip ćani; u Od elj enju u roš ev ačkog /Feri-
zaj O pštinsko g  suda u Št rp cu/Shterpc, osmor o  od 
15  zap osleni h s u Srbi,  a  sedmoro  Al ba nci; u Ode-
ljenju  prištins kog /Prishtinë Opštin skog  suda u  
G ra čanici/ Gr aç anicë radi petor o a dminist rativnih  
s lu žbenika, od koji h s u tro je  Srbi,  a  dvoje Alb an ci ; 
u Opšt insk om  sudu  za  prekršaje u Li plja nu/Lipj an 
11 o d 13  admi nistrati vn ih službeni ka  su Alban ci ,  a 
dvo je Srbi; u  Opš tinskom s udu  za pre kr šaj e u Uro-
še vcu/Fe riza j 22 od  23 admin istrativna slu žbe nika 
su  Al ba nci,  a  jedan je  pr ip adnik za jednice koju  
či ne Romi,  Ašk alije i  Egi pćani. 

Kad je u  pit anju et nička pr ip ad nost sudija za 
prekršaje ,  u Okružno m  su du u Pri štini/P rishti-
në  i opštinski m sudovima u  Pod ujevu/Podujevë, 
Glogo vcu/Gll ogovc , Kačani ku /Kaçan ik i Uroševc u/
F erizaj,  su di je z a  prekr šaje su  is klj učivo Alba nci, 
dok s u u Op šti ns kom s udu  u Liplj anu /L ipjan 
 dvoji ca od 1 5  sud ija za prek rš aje Srbi,  a  13 Alb-
an ci ; u Odel je n ju uroševačkog/Ferizaj  O pštinsk og 
suda u Štr pcu /Shtrpcë, šestoro od dev etoro su-
dija za p re kršaje su  Srbi, a tri Alba nc i; u  Ode ljenj u 
 priš tinskog/Pris htinë Opštin skog suda u  Gračani-
ci /Graç an icë  12 od  1 3 su dija za prekršaje su Srbi  a  
jedan  Alb anac. 

9.1. Okružni sud  u 
 Prištini/ Pri shtinë  
 
U  Okružn om sudu  r adi 14  sudi ja, k oj i su  sv i 
Alba nci. U admin is traciji  rad i 50 zapo sl enih, od 
koj ih  su dvoje  pr ipadn ic i  manjinsk ih zajednica  
(b ošnjačke  i  crno gorske). 

9.1.1. P redmeti  iz   građanske materije

U peri odu  od 2000. do 20 09. g od ine  Okružni sud u 
P ri štini/P ris ht inë i mao  je priliv od  7 .266 p redmeta, 
od  koji h se u 6.862  predmeta Albanci pojavl ju-
ju kao stra nke,  u  404  Srbi, a u je dn om pre dm etu 

27 Strani državljani. 

28 Strani državljani.

29 Strani državljani.

30 Okružni sud u Prištini/
Prishtinë.

31 Opštinski sudovi i sudovi za 
prekršaje u Prištini/Prishtinë, 
Podujevu/Podujevë, Glogovcu/
Gllogovc, Uroševcu/Ferizaj 
i Opštinski sud u Lipljanu/
Lipjan.

32 Opštinski sud i Opštinski 
sud za prekršaje u Kačaniku/ 
Kaçanik i Opštinski sud za 
prekršaje u Lipljanu/Lipjan.

33 Odeljenje uroševačkog/
Ferizaj Opštinskog suda i 
Opštinskog suda za prekršaje 
u Štrpcu/Shtërpce osnovano je  
12. juna  2003. godine. Srbi su 
većinsko stanovništvo u opštini  
Štrpce/Shtrpce.

34 Odeljenje prištinskog/
Prishtinё Opštinskog suda  u 
Gračanici/Graçanicё osnovano 
je 15. maja 2005. godine. 

35 Troje Srba radilo je u ovom 
sudu do proglašenja nezavis-
nosti Kosova i oni se nisu vra-
tili na posao posle 17 februara 
2008. godine.
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ma ke donski  drž avljan in .  Od 2000. do 20 09 . godine 
 pri mljen o  je  ukupno  5.995 p re dmeta iz  gr a đanske 
materije u prvom  s tepenu;  nije bil o mo guće dobiti 
p ri kaz ti h predmeta po e tničk oj  str ukturi. 

9.1.2. Pr edm eti iz krivične  m aterije 
 
Uku pan br oj  krivič ni h  predm eta  koje je sud pri-
mio  u  p eriodu 20 00 -2009 . je  5. 696. Alb an ci se  ka o 
strank e pojav lj uju u 5. 448  predmet a, pripa dni ci 
manjina u 248 p redm eta (Srbi u  20 2,  Bošnjaci u 
28, Tu rc i u dva i  RA E u 1 6  pr edmeta),  a  stran i dr-
ž av lj ani u 75  predm eta  (Buga ri , Kinezi, Mo ldavci, 
Makedo nci  i td .).

9.1.3. Predme ti iz  k rivi čne materije  u 
drug om s tepenu 

U p er iodu o d 2000.  do  2009. g odine ukup no je 
 p rim lj eno 5.7 30 pr ed meta. S rbi  se ka o  stranke  
p ojavljuj u  u  19 2,  a Alb anc i u 5.538  pr edmet a.  

9.2. O pštinsk i sud ov i u regi onu 
Prišt in e/Pri sh tinë

I str až ivači    F HP Kosov o  nisu  uspeli d a  dobi ju  
podatke o b roju pr edme ta  od Opštin skog  suda u  
Prištin i/ Pr ishtinë.

9.2.1. Opštinski  su d  u Podujevu /
P odujevë 
 
9.2.1.1. Pr edmeti  i z  krivične 
materije 

 FHP Kosovo n ema podataka  o  b roju krivičnih 
predmeta  kod ov og suda, ali ima  in formaciju  da 
se Srbi pojav lj uju k ao  stran ke  u  postupku u 3 5 
predme ta, koji  se  od nose n a dela  iz  o blasti saobr-
aćaj a, utaje por ez a,  ilegalne prela ske granica  i fals i-
f ik ovan je  isprava.    FH P Kosov o nema  podataka  o  
tome  kolik o je ta kvih  pr edmeta  re šeno.  P ri padnici 
drugih  zajednica sa Kosova nisu  s e  pojavl ji vali ka o 
 st ra nke u  p os tupcima pr ed  Opšt inski m s udom u 
P oduje vu /P odujevë  u  ovoj mate riji. 

9.2.1.2. Predmeti  iz građansk e 
ma terije 

Od s vog  osniva nja, Opštin sk i  su d u Po duj evu/
Pod ujevë i ma o je uku pan pr ili v  od 1. 277  predme-
ta,  o d kojih  se u 847 pre dmeta Alba nc i po javjuju 
kao  stranke  u s po ru, a  pripa dn ic i srpske z aj ednice 
u  4 30. Opš tinski s ud  u Poduj evu/Poduje vë  primio 
je od  UNMIK a dmi nistra cije 358  o dšte tnih zahteva  
i tužb i ko je su  podneli  Sr bi prot iv  V lade Kosova, 
O pš tine Podujevo/Podu je vë, UNMIK -a  i KF OR-a 
 zbo g  uz urpacije  imov in e i neza ko nite državine.  
  FHP  Kosovo nema  poda tke o  broju nere šen ih 
predm et a ove  vrst e pred ovim  sudo m. 

9.2.2. Opšti nski sud u  Glogovcu/
Gllo gov c

Na ter it oriji Glogovca /G llogov c g otovo da  n ema 
 pripadnika m anjiskih zaje dn ica, sto ga se oni 
skoro i  ne pojavlj uj u kao st ra nke u  postupci ma  
koj i potpadaju  pod nadležnost  Op štinskog suda  
u  Glogovcu/Gll og ovc. Pr ak tično sv e str an ke s u 
Albanci. S rbi se pojav ljuju  ka o stranke u pos tu pku 
samo  u građ a ns ki m predmetima  od 2004 . godin e, i 
to  u  24 predmeta.  FHP Kosovo  n em a  informacija  o 
broju rešeni h  predme ta iz ov e  ma terije. 

9.2.3. Op štinsk i sud u L ipljanu/Lip jan 

 9.2.3.1. Os tavinski  predmet i
 
Opšt in ski sud u  L ipl janu/L ipjan prim io  je uk upno  
1.295  osta vinskih pred meta  od 2 000. godine. Albanc i 
 se poj avljuju  kao stranke  u  752 p red meta, a  Sr bi u  543. 
Od uku pno 1.062 reš en ih predme ta,  S rbi s e p ojavljuju 
kao stranke u  506 ,  a Albanci  u 556 predm et a. Broj 
predmeta  u kojima  s e Sr bi pojavljuj u kao s tran ke je u 
 stal nom porastu o d 2 000.  go dine, s m anj im izuz ec ima. 
Što se tiče uku pnog broja pre dmeta, oni s u g eneralno  
p okaziv ali  trend r as ta d o 2005. godi ne, kada je zab el e-
žen pad,  a  na kon t oga  je njih ov  br oj počeo ponovo da 
r aste. (Videti D od atak 2, t abe la rni p rik az ) 

9.2.3.2. K rivič ni po stupci 
 
O pštinski  su d u Liplj anu/Lipjan je  od  2001.  godine 
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 pr imio ukup no  648  predmeta. Al ba nci se po jav-
lj uju k ao  st ranke  u  614 p redmeta,  a  pripadni ci  
manjina u  34 , i to su s ve  Sr bi. Reš en o je u kupn o 
676  pre dm eta.36  U  18  njih  Srbi  se p ojavljuj u  kao 
stran ke  u pos tupku. 

9.2.4. Opš tinski sud  u  Uroševcu/
Feriz aj  

9.2.4.1. Parnični pre dmeti 

O vaj sud je  pri mi o u rad  u kupno 9.66 0 pa rnič-
n ih predmeta. Albanci se poja vl juju kao stra-
nke u 6.79 8 predmeta, a prip adn ici ma nji ns kih 
z ajednica  u  2, 862,  i to: Srb i u 2, 856 predmeta, a 
pripadnic i  zajednice koju  č ine R om i, Aška lij e i 
Egi pćani i  o stali u  š est predmeta. S rbi s u  poče li 
da  podnose tužbe 2001.  g odine , a p ripadnic i 
 zajednice  koju  čine Romi, Aškalij e  i Egipćani 
 20 02. godine.  Br oj postu pa ka u ko ji ma učest vuju 
 pr ipad nici zaje dn ic e koju či ne Romi, Aškal i-
je  i Egi pća ni sk or o da se  ne  menja :  on var ir a od 
jedan do dva  godišnje. Št o  se  Srba  pa k tič e, broj 
 po stupak a  u  kojima  on i uče st vuju rast ao  je  od 
 2001. do 2007. g odine, k ad je počeo d a  opada, 
da bi bro j  parni čni h postup ak a ko je su pokren uli 
Srbi  bio nešto izn ad  60  u 20 08.  i  2009 . god ini.  U 
ovoj a na lizi pora st a/smanjenja bro ja predmeta  
u  kojima s e  kao str anke pojav lj uju Sr bi, 20 04.  i 
2006.  g odina nisu bile  uklju če n e,  a upra vo  tada 
 je  ovaj su d p reuzeo u  ra d veliki  broj  imovinski h 
sporov a  u  kojim a se  Srbi  pojavljuju  kao tuž ite-
l ji, a UNMIK, K FO R i kosovs ki drž avni organ i  i 
Opšt ina Uroševa c/ Feriza j kao tuženi  zb og uz ur-
pa cije umov ine Srba i smetan ja  državine. (Videti 
 Do datak  2,  tabelarni pri kaz ) 

Sud  je  r ešio uk up no 2.6 80 p redme ta: u  2.453 
predmeta  A l banci se pojavljuju kao  s tranke u  
s poru,   u šest pripad ni ci zajed nice  koju čine Ro mi,  
Aška li je i Eg ipćani, a  u 221 Srbi.  
 
9.2.4.2. Osta vinski p re dmet i 

Kaso i u  slučaju drugi h o pštinskih sudov a  u ovom 
i  drugim regio ni ma, pr oc enat reše nih ostavin-
sk ih pred me ta je vrlo viso k. U n jima  s e poj-

avljuju isključi vo  Srbi kao stran e u po stup ku  i on i 
o stvaruju o va  svoja pr ava  od o sn iv anja su da  20 00. 
g odin e. Samo  u  20 00. g od ini  zabeležen je ma li broj 
 ovi h predme ta .  Već od 200 1. g odine,  međutim, 
 bro j ost av inskih pos tu paka u k oj ima učes tvuju Srbi 
raste,  da  bi u per io du od  2 001. do 2 009 .  godin e o n 
izn os io i zmeđu 23 i 5 3 god i šnje. Op štinski  su d  u 
Uroševc u/Feriza j  primio  je  ukupno 2.9 88 pr edm-
eta: Srbi se p ojavljuj u kao strank e u  368, a  Al banci 
 u 2 .620 pre dm eta.  Ukupno 2.24 6 predmeta je r e-
š eno, od č ega  3 26 pr edme ta u ko jim a  su kao 
strank e  učestvovali  Srbi i 1.920  u  kojima s u k ao  
stra nke  u čestv ovali  Alba nci. 

9.2.4.3. P re dmeti iz  kr ivične mater ij e

Pri pa dnici manj inskih zajedn ic a pojavljuju se  ka o 
stranke u  krivičn im p redme ti ma p red Opšt ins kim 
sudom u  Uroševcu/Fe rizaj od  n jegovog o sn ivanja. 
U opš te  uzev, b ro j krivičnih pre dmeta u  kojima se 
pr ipa dni ci manji na  pojavlju ju kao stran ke  veoma 
j e nizak u poređen ju  s brojem predm et a u koji ma  
su stran ke Albanci.  Su d je pri mio ukupno 8.020 
 kri vičnih  pre dm eta:  Alba nci se  poj av ljuju kao 
s trank e u  7. 916 predmeta,  a pr ipadnici man jinskih  
zaj ed nica u 104 pred meta, i to:  Sr bi u 57 predm et a, 
a pr ip adnici z ajedn ic e ko ju čine Romi , Aška lije i 
Egipć ani u 47 predm et a. Rešeno  j e u kupno 5.072 
 pr edmeta:  u 5.004  pred meta kao  s tranke u post-
up ku poj avljuju se  Albanci,  u 38  Srbi i u 30 Romi, 
Ašk al ije i Egipćan i.  

9.2.4.4. Va np arnični  predm et i 

 Sud je primi o ukup no 7.969  vanp arničnih pre-
dm et a, od kojih se  53 o dn ose na Srbe,  a  7.9-
16 na Albanc e. 5. 030  pr edmeta je rešen o, od 
kojih  se  26 odnos e  na Sr be, a 5.00 4 na Albanc e. 
Pr ipadnici  man jinski h zaj ednica,  pre sv eg a Srbi , 
poč eli s u  da se  jav ljaju  k ao stranke u postupcima 
 pred ovim sudom  2 00 1. god in e. Broj  pr edmeta  
u  k ojima se Sr bi pojav lj uju ka o s tr anke kreće se 
od jedn og do osam g od išnje,  s i zuzetkom 2 006. 
 go dine, u k ojoj je  bilo deset  pr edmeta, i 207.  
godine,  k ad a ih  je bilo 17.  N ako n toga, u 2 008. 
i 2 009. god ini , broj pr edme ta u k oj ima se Sr bi  
p ojavlju ju   kao st ran ke opada. 

36 Neki od rešenih predmeta 
primljeni su u rad pre osniv-
anja suda 2001. godine.
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9.2.5. Op štin ski sud u Kača ni ku /
Kaçani k
 
S rbi počinju da se  poja vlj uj u  ka o str anke u 
p ostupcima  p red ovi m s ud om 20 07.  godine.  Te  
g odine UNMIK  je p redao  ov om sudu  t užb e z a 
nakn ad u  štete koj e su Srbi p odneli  p ro tiv Vlade  
K oso va, Opštine  Kača ni k/Kaçani k,  KFOR-a  i 
 UNMIK-a  zb og  uzurpacije imo vi ne  i sme tanja 
d ržavin e. Is ta vrsta pred m eta  pr ispeval a  je  u ovaj 
sud i  tok om 2008 .  go dine. Opštin sk i  sud ne ma 
poda tak o  tač no m broju ov ih p redmeta. U svi m 
 dr ugim pre dme tima ko ji su u nadl ež nosti  ovog  
suda  str anke su A lbanci.  

9.3. OPŠ TI NSKI  SUDOVI ZA PREKRŠAJ E U 
REGIONU  P RIŠTINE/PRI SHTINË 
 
9.3.1. Opšt i nsk i s ud za p re kr šaje  u 
Poduje vu /Podu jevë 
 
Prema i nfor macijama koje  je do bio FHP Kosovo, 
pr ipadn ic i ma njinsk ih  zajedni c a,  pre  svega  Sr bi , 
činili  su  saobraćajne pr ek rš aje – u kupn o 348 . 
Druge  pre kr ša je iz na dl ežnos ti ovog  suda  či nilo  je 
 većinsko  albansk o stan ovni štvo: 1. 99 9 prekršaja 
p ro tiv j av nog reda  i mira,  3 4.398 s ao braćajnih 
prekr šaja,  3 .388  privr edn ih  prek ršaj a i 211  pr e-
k ršaja  protiv j av ne b ezbednosti. 

9.3.2. Op štins k i s ud  za prek rš aj e u 
Gl ogov cu/Gllogovc 

 F HP Kosovo nije do bio p od atke  o uku pn om  broju 
pred me ta ko je  je o v aj  sud  primi o  od  osniva nj a,  već 
s amo o b roju s aobraća jnih prek rš aja koje  s u či nili 
Srbi (s ed am), B ošnjaci (19)  i  Turci (jeda n), dok su 
st ra ni drža vlja ni uči ni li  17 sao br aćajnih  pr ekrš aja. 

9.3.3. Opšti nski sud za  pr ekršaje u 
 Li pljanu/Lipjan 

Is traživači FHP Kosovo nisu  od  s uda dobili podatke 
 o  ukupnom  broju  pri mljen ih pred m eta , a li su d ob-
il i  podatak o broj u predme ta u kojima se  k ao 
strank e pojavljuju pripa dni ci ma nj insk ih zajednica : 
Srbi se pojavl juju  u  1.44 7 predmeta  saobr ać ajnog 

p re krš aja, B ošnja ci  u  2 1, Hrvati u  50,  R omi u  osa m, 
a st ran i  držav lj ani ( M ake don ci) su  u či nili četi ri 
s aobraćajna pre kr ša ja; prek rša ji pr ot iv javnog  re da  
i mi ra –  Aškali je  se  poja vl juju u 16  p re dmeta,  Srbi 
u  163,  Hrvati  u16, a  R omi  u  dva pr ed me ta; privred-
ni  prekršaj i - Hrvati se  p ojavl juju kao  s tranke u  1 4 
 predmet a, a A škalije  u 13.  

9.3.4.  Opštinsk i  sud  za prekršaj e u 
Kačan ik u/Kaçanik  

   F HP Koso vo  je  dobio podatke samo o s aobraćajnim 
pre kršajima : sud je primi o  ukupn o  27 .38 3 pred-
m et a,  od ko jih  se u 26 .9 58 A lbanci pojav ljuju kao 
stra nke, a u  42 5 strani  drž av ljani , pr e svega  Bu ga-
ri i Makedonci. Ni je zabeleženo  d a su p ripa dnici 
manjins kih zaje dnica či ni li saobr aćajn e  prek ršaje.37  

9.3.5.  Opšt inski sud  za  p r ekrša j e u  
Ur oševcu/ Fe rizaj 

P ripadnici m an jinskih zajedni ca  činili  su pr ek rš aje 
prot iv  ja vnog reda i  mira i saobraćajn e pr ekršaje.  S ud 
je pr im io  ukupn o 4.350  predm eta  k oji se odnose n a 
r emeće nj e ja vnog reda  i  mi r a. Albanci se  pojavljuju 
1.8 09  takv ih predm et a, a prip adni ci man ji ns kih 
zajednica  u  25,  i to su  sv e Srbi.38 S ud  j e primi o 
ukup no  99 .018 predme ta  saobra ća j nih pr ekr šaja. 
 Albanci s e  pojavlj uj u  kao s tra nke u  98.629 ta kv ih 
predmeta, a pripadni ci  manjinski h  zajednic a u  377, 
i  to:  Srbi  u  3 25 pred meta,  Bošnjaci u 51 i  T ur ci u jed-
nom predme tu.  Stra ni  državlj ani  se poja vl ju ju kao 
pr ek rš ioci sa obraća jnih propisa u  uk up no 126 pred-
meta.  Kad  su u  p itanju dr ug i prek ršaji u nadl ežnosti  
ovog su da,  kao š to su pr ivre dni pre kr ša ji i pre kr šaji 
p rotiv javn e b ezbedn osti, t u se i  A lb anci poja vlj uj u 
kao  pre kršioci . S ud  je p rimio 4.7 33  predmeta  koji  se  
odnose  na p rivredne  prekrša je i 1 28 predme ta koj i 
se o dnose na ug ro žavanje  jav ne bezbe dnos ti. 

10. SUDOVI  U R EGIONU  PRIZRENA/ 
PR IZREN 

 Sud ovi u region u Pr izrena/P rizr en osno vani su 
2 00 0.39  i 2001 . g odine40  Sve su dije su  Albanci  
u  opštinsk im sudovima u  Suv oj Reci/Su hare kë, 

37 G-đa Kadrije Goga 
Ljubištani (Lubishtani), 

sekretar Opštinskog suda u 
Uroševcu/Ferizaj, FHP Kosovo 
intervju, oktobar 2009. godine.

38 Svi prekršaji su učinjeni  
2004. godine.

39 Okružni sud u Prizrenu/
Prizren, opštinski sudovi u 

Prizrenu/Prizren, Suvoj Reci/
Suharekë, Dragašu/Dragash i 
Orahovcu/Rahovec; opštinski 

sudovi za prekršaje u Prizrenu/
Prizren, Mališevu/Malishevë, 

Suvoj Reci/Suharekë i Ora-
hovcu/Rahovec. 

40 Opštinski sud u Mališevu/
Malishevë.
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

Ma liševu/ Mal ishevë  i Or aho vc u/Rahov ec i op šti-
nskim  sud ov ima z a pre kršaj e u Suvo j  Reci/Suha-
re kë, Mališe vu/Ma li shevë,  Orah ovcu/Ra hovec i 
 Dr agašu/ Dragash.  U Okružn om  sudu u P rizren-
u/ Prizren , o pš tin ski m sudo vima u Dr agaš u/
Draga sh  i  Prizre nu/P rizren  po re d Albanac a,  i  
pripad nici m anjinskih zajedn ic a  rade kao sudije : 
od  dev et sud ij a u prizre nsko m Okružno m sudu 
 troje  su T urci, j ed an  Bošnja k, a  petoro  s u  Albanci. 
 U  Op štinskom  su du u P rizrenu/P ri zren 1 0 sudi-
ja s u A lbanc i,  a tri  Bošnja ci .  U Opšt insko m sud u 
 za pre kršaje u  Pr iz renu/ Priz ren rad i u ku pno 
10 s udij a, od k ojih su  šes t Alb an ci, tri Boš-
n ja ci,  jedan  pripadnik  tu rs ke zaj ednice  i  je dan 
pr ipadnik zaj ed n ice koju č ine R om i,  Aškalije  i 
 Egipćani . Od  dvoje  sudija u  Op št inskom s udu  
u  Dr agašu/Dragas h,  je dan je  Goranac,  a j edan 
Al banac.  Ad mi nsitrat ivno osoblj e  u opštinskim 
su dovima i  opš tinskim  sudo vima za  prekrša je  
u Suv oj Reci /Suharek ë  i  Mali šev u/Mali she vë 
čine Al banci. Međut im,  u prizren sko m Okružn-
om s udu, op štinskim  su do vima i o pš tinski m 
sudovima za  p rek ršaje u P ri zr enu/ Pri zren, 
 Dra ga šu/Dr ag as h i Orah ovc u/Rahovec , por ed 
A lbanaca, koj i  čin e većinu,  rade i  pripadni ci 
 manjin skih zajednic a.  U Opšti nskom  sudu u  
Ora hovcu/Raho vec od  12  zaposl eni h  troje  su 
p ripad nici srp sk e zajedni ce , jedan  je A škalaij a, 
a ost ali  zapo-s leni su Alban ci. U Op št ins kom 
sudu za  pre kršaje  u Ora hovc u/Rahove c od 12 
z aposleni h je dan je  pripadnik  s rp ske zaje dni ce 
i j edan je Aškali ja, dok  su  os talih 10  Al ba nci.  
U  Opštin sko m  sudu u Dra gaš u/Drag as h radi 
2 1 ad minist rat ivni s lužbenik , od koji h s u  16 
Al ban ci , a 5  Gora nci.  U Opštin sk om sudu z a 
 prekršaje u Draga šu /Draga sh  od 11 za po sl-
enih na a dminist rativnim  po slovim a devetor o 
su  Alba nc i,  a dvoj e  B ošnjac i.   Od  48 zapos le nih u 
Ok ružn om sudu  u Priz re nu /Prizren 39 su Alba-
nc i, troje  Tu rc i, jedan  Bo šnjak i jeda n  pripadnik  
z aj ednice  koju  čine R omi, Aš kalije  i Egipćani. U 
 Opštinsko m sudu u Pr izrenu/P riz ren, od uku-
pno 37  za poslenih  32  s u Alban ci,  dvoje B ošnjaci 
 i t roje  su  Turci.   U Opštin skom s udu za prek rš aje 
u Priz renu/Pri zre n, rdi u kupn o 29 za poslenih  
n a admi nistrativnim p os lovima: 1 8  su  Alba nci, 
peto ro su Bošnj aci , četvor o T urci i d voje  su 

pri padnici  zaj ednice  koju č ine Romi ,  Aškalije  i 
 Eg ipćani. 

Kad  su  u  pitanj u sudij e za prekr šaje  u Okružn om 
sudu  u Pr izrenu/P ri zren i op št in skim sudo vima u 
regio nu,  situac ija je  slede ća: u  Opštinskom  sudu 
u Mališevu/Mali shevë sve sud ije  za pr ekršaje su 
 Al banci; od  15  sudi ja  z a prekr šaje u  Op štinsko m 
sudu u Suv oj R eci/Suha re kë, jedan je  Srbin, a 
ostal i s u Albanc i;  od  ukupno16 sud ija za  prek ršaje 
u Opštins ko m sudu u  Ora ho vcu/R ahov ec, čet-
vor o  su Srbi, je dan  je Aškalija , a ostali s u Albanci; 
u Op štins ko m su du u Dra gašu/Dra ga sh od  pet  
s ud ija za pr ek ršaje  jeda n  je Bo šnj ak ,  a četvoro  su 
A lbanc i;  u Opšti ns kom sudu u  Prizren u/ Prizren  
r adi 11 sudija z a pre kr šaje , i to  10  A lbana ca  i jeda n 
T ur čin; u pri zr enskom Ok ruž nom s ud u  radi 26 
 sudija  za  prekršaje, od  kojih s u 22 Albanci,  d voje 
T urc i, jedan  B ošnj ak i jedan R om. 

10.1. Okr už ni sud u  Pri zr enu/
P rizr en 

10.1.1. Pr edm et i iz krivične  m aterije u 
pr vom  stepenu

Ukup an  broj  primljenih predm eta u o vom sudu  
j e 2.25 8:  Al ba nci se po ja vljuj u kao  s trank e u  p os-
tupku u 2 .173 pr edmet a,  a pripa dn ici manjinskih 
z ajednic a  u 85: B oš njaci u 37, Srb i u 2 8,  Tur ci u 1 9, 
 a  stran i d ržavlj ani  u  jednom pr ed metu. Ist raž ivači 
   FHP  Kosovo nisu  dob ili in formacij u o ukupnom  
broju rešen ih  predmeta  ni  o broj u predm et a u 
kojim a se kao strank e  pojavlju ju  pripadnici etnič-
kih  z ajedn ica.  

10.1.2. Pred met i  iz krivične materi je u  
drugom stepe nu

Sud je pri mio uk upn o  2. 317 predm et a. Al banci  
s e poj avl ju ju  kao stra nke u 2 .173  pr edmeta,  a  
pripadnici man jinskih  z ajednic a  u 144 predmeta,  
i to :  Bo šnjaci  u  12 9 pre dme ta, Sr bi  u  šest, a Tu rc i 
u devet  pr edmeta .  Is traživač i   FHP K os o vo nisu 
dobili  i nformacij u o  ukupnom bro ju  rešeni h pred-
meta, k ao  ni o b roju pre dmeta u koj ima se kao 
st ra nke pojavljuju pripad nic i etničk ih  zaj ednica. 
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10.1.3. Pr edmeti  iz g rađansk e 
m at erije  

O kružni  sud  u  Priz re nu/P rizren primio je  u kupno 
 4.78 8 građanskih  predmeta u pr vom stepenu,  o d 
koji h s e  4. 665 odnos e  na Al bance ,  a 123  na  p ri-
padnike m anjinsk ih za je dnica, i  t o: 97 na Bošnja-
ke, 23  na  Turke   i tri na Srbe.  Istra ži vači     FHP 
K oso vo nis u d ob ili infor maci ju o u ku pnom br oj u  
rešen ih  predme ta, kao  ni o  broju predme ta  u koji-
ma se kao  st ranke poj avl juju p ri pa dnici etničkih 
 za jednic a. 

10.1.4. Predm eti iz  gra đanske materi je 
 u drug om stepen u

U  periodu o d 2000. godin e  do sept emb ra  2009 . 
go dine Ok ruž ni  sud  u  Priz renu/Prizren  primio 
je uk up no 4.130  pr edmeta, a u 3.84 9 njih Alba nc i 
se poj av ljuju kao st ranke  u po stupku . P ri padni ci 
 manjinski h  zajedn ica  p oj avljuju  se  u 28 1 pre-
dm etu: Boš njaci  u  13 4,  Turci u  68, a S rbi u  7 9 
predme ta . Istraživači   F HP Koso vo  nisu dobili 
in forma ci ju o  ukup nom  broju reše ni h predme ta  
k ao ni o br oj u predme ta  u kojima se ka o str an ke 
p ojavl juju pr ipadni ci e tničkih za jednica.  

10.2. Opštins ki  sudovi  u regionu 
Prizrena/P ri zren
 
10.2.1. Opš tinski sud u 
 Pri zrenu/ Prizren
 
10.2.2. Predmeti  i z  građan sk e 
mat erije

Od 200 0.  godine, kada  j e osnova n Op štinsk i  sud 
u  Prizrenu /P rizre n, pri mljeno  je uk up no 9.146 
predm eta. Pripa dni ci man jinskih  zajednica poja-
vl ju ju kao  s tranke  u  938 pre dm eta, a  A lb anci 
u 8,2 08 . Uku pno 4 85  predmet a, u  ko jima kao 
stran ke  učes tv uju pripad ni ci manjin a,  je re še-
no . Istra živ ač i FHP Kosovo nisu  do bi li od  s uda 
informacij u  o uk upnom broju  rešenih  pre dm eta, 
kao n i o  broju p redmeta u  ko jima se kao  s tranke 
po ja vljuj u Alb anc i, ni u  koliko  od na vede nih 465 
 re šenih pre dme ta se  k ao  stranke poja vljuju  Sr bi , 

 Turci, Bošnjaci, il i  Romi, Aškalije  i Egipć ani .  

T okom  2007.  i 2 00 8. go di ne O pštinski sud  u 
Prizrenu /Prizren pri mi o je n ekol iko stotina 
U NMIK-ovih pre dme ta . Oni  se  o dnose  na o dštet-
ne zahte ve  koje su  po dneli Srbi prot iv Vl ad e 
Ko sova, KFOR-a,  UN MIK-a i  Op št in e Prizre-
n/ Prizr en zb og  uzur pa cije nji hove  im ovine i 
smetanj a  držav in e.   FH P Kosovo nem a  po datak o 
tome kol iko  je tih predm et a  rešeno. 

10.2.1.2 Predme ti iz krivi čne 
materije

 Pr ipadnici manjin sk ih zaje dni ca počel i  su d a se 
pojavlj uju kao stranke u  pos tu pcima  pre d Opš-
tin sk im sudom u P ri zrenu 2 000. godine.  FHP 
Kosovo nema poda tke  o ukupnom bro ju  prim-
ljenih pr ed meta iz  k rivične  mater ij e, a li je dobio 
 informa ciju  da s e  u  587 predme ta pr ed ovim 
sudom p ri padnici  m anjinski h za jedni ca  poj avljuju 
kao  strank e i to: Srbi  u  13 p redm eta, Bošnjac i  u 
 439, Turci u 1 0 3, pripadnic i zaje dn ic e ko ju  čine  
R om i, Ašk al ije i  Egi pćani u  2 4, a  strani dr ža vljan i 
u os am pred meta. 41  Istraž iva či FHP Kosovo nisu 
dobili  podatak o tome koliko je  o vi h pred me ta 
zav rš eno. 
 
10.2.2.  Opštin sk i  sud u Mališ evu /
Malish ev ë

Opšti nski s ud u Mal iš evu /Malishevë  primio je 
ukupno 7 4.846  predmeta  od s vog osnivanj a: Alb-
anci se pojavljuj u  kao stran ke  u 74.8 16 ,  a pripa-
dni ci  manj insk ih zaje dni ca  u 30 pr edmeta  - Sr bi u 
2 3,  Vlada Srbi je  u pet  i B ošnjaci u dva p redmeta. 
O d  23 predm et a u kojima se  S rbi pojav lju ju  kao 
 str an ke u  postu pku z avršeno  je  ukupno s ed am, 
i dva p re dmeta u  kojima se Boš nj aci poj av ljuju 
 kao stra nke. To ko m 200 8.  g odine Opštinski  s ud 
u M ališevu/ Mali shevë preuz eo je od  UNMIK 
 ad mi nist ra cije ne ko liko  stotina  od štetnih  zah teva 
k oje  su podn eli Srbi  p rotiv  Vlad e Kos ova, Opštine 
 Mal iševo /Mali shevë, UNMIK-a i  KFOR- a  zbog 
uzurp ac ij e njih ov e imovin e  i smet an ja  državi ne. 
 Ovi imovin ski zahte vi su samo  uzeti u razmatr-
an je i ni  je dan od n ji h  još ni je rešen.  

41 Rumuni, Moldavci, Hrvati, 
Kinezi itd.
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

10.3. Opštinski  s ud u Su voj Reci/
Suhare kë

10.3.1. P re dmeti iz gra đa nske 
materije

Pr ipadnici ma njinskih zaje dn ica, u  prvom redu 
Srb i,  počeli s u  da p okreću postu pke p red  ovim 
sudom od n jeg ov og os niva nja, 20 00.  g odine, a 
pri padnici z ajednice ko ju  čine Rom i,  Aš kalij e 
i  E gipća ni su  to p očeli da  r ade u 200 2.  godini. 
Zn ač ajan porast broja p re dmeta zabele že n je 
2004 . godine, kada je Opš tinsk i  sud  primi o od 
UNMIK admi nis tr acije  pr ed mete  koji  se od nose 
na  po vredu imo vi nskih  pr ava, u koj ima Srbi tu že  
UNMIK, KF OR, Opštinu  Suva  Reka/Su ha rekë 
i Vladu Ko sova za  uzurp ac iju  imovi ne  i smeta-
nj e drž av ine. Prim lj eno  je uk upno 514 tuž bi  ove 
vrst e.  Kad j e  u  pitanju  uče stalost podn ošenja  
tužbi pre i  posle 2004.  godine, nji hov  broj se  
k reće između 5 i 16 godiš nje.  

 U ov om su du  ima ukupno 2.9 70  pr edmet a u 
 radu. U  2. 37 5 Albanci se  pojavljuju k ao  stranke 
 u p os tupku , a  u  595  pripa dnici  manjins ki h 
zajedni ca , i to: Srbi u uku pn o 590 pr ed-
meta, a pripad nic i zaj ed nice  koju čine R omi, 
Aš kali je i Egipćani  u p et  pred meta . Od ti h 
5 95  predme ta, 36 je rešen o,  od  koji h s e  u 31 
 kao s trank e pojavl ju ju Srbi,  a  u pet p ripadnic i 
 zajednic e ko ju čine Romi,  A škalij e i Egip ća ni. 
Re šeno  je ukup no  759 pr edme ta od u kupno 
2. 37 5 prim ljenih  u  kojima se k ao  strank e u  
sporu p ojavlju ju Al ban ci .  (V ideti  D odatak  2 , 
 tabelarni  p rikaz) 

10.2.3.2. Predmeti  iz kr ivi čn e 
materi je   

O pštinski  su d u Su vo j  Re ci/Su harekë p rimio je 
ukupno  2.7 87 krivi čnih p redmeta .  U 2.769  s e 
kao stranke p ojavlju ju A lbanc i,  a u  18 p ripadn ici 
 manjin ski h zajednica ,  i  to: S rbi u p et pre dme ta, 
a  pri pa dnici za je dnice ko ju čine R om i, Aška li je 
i Eg ipćani u  13 .  Od  568 rešeni h predmeta u 558 
se  Al banci pojavljuj u kao  st ranke u post up ku, a 
u  10 pri pa dn ici  ma njinskih zajedni ca  - Srbi  u  tri,  

a pr ipadn ici  zajed nice koj u čine R omi,  Aš kalije i 
Egip ćani u sedam  pr ed meta.   

10.2.4. Opštin sk i sud  u 
 Dr agašu/ Dra ga sh 

Većina  pr imlje nih p redmeta  u  Opšt ins kom 
sudu  u Drag ašu/Dragash  od nose se na p ov-
rede imovinsk ih  prava. P rema  informacijam a 
k ojima  r aspolaže   FHP  K osovo,  o va j  s ud ne vodi 
 evid enciju  po nacion aln oj st ru kturi  po dnosilaca 
tu žbi , sto ga se  u ovom  tr enutk u ne može znati u 
ko li ko pr edmeta  s e  kao  st ranke  u  postupku poja-
vlju ju Srbi , Boš nj aci, Goranci  i li pripa d nici  nekih  
drug ih  etničk ih  zajed ni ca ni ko liko  je  takvih 
predm eta okončano.42  Va žno je  n apomenut i  da 
je  to ko m 2007.  i 20 08 . godine o vaj s ud pri mio 
v el iki broj  predmet a od UNMIK  a dministr ac-
ije, a to su p re dmeti  u  kojima Srbi tu že  Opštinu  
Draga sh/ Dragaš,  V ladu Koso va , KFOR i  UN MI K 
zbpg uzurpacije  i movine i sme tanja d ržav ine. 
 Is traž ivači     FHP  Kosovo  nis u  mogli da  dobiju 
podat ke  o tačnom  br oju ov ih  predm et a, kao  i 
k oliko n jih  j e rešeno .  

10.2.5. Opštinsk i su d  u Orahov cu/
Rahovec 

 Najveći  br oj  pred me ta pro cesu iranih pre d 
Opštinski m  sudom u  O rahovcu/Rahovec  odno si  
se  na kri vič na  dela  pro tiv imo vin e.  Tokom 200 7. 
i 2008 . godi ne UNMI K adm ini strac ij a  pr edala 
je  ov om Opštinskom  s ud u veliki broj p red met a 
u koji ma  Srbi t už e opštinu O rahova c/R ah ovec,  
Vl adu Ko sova, KFO R  i UNMI K zbo g u zurpac-
ij e imovi ne   i s metanja držav in e. Predstavnici 
 ovog suda n isu  imali p od atak o ta čnom broju 
ov ih  predmeta ni kol ik o  je  tih pred me ta rešeno . 
 Kad su  u  pitanju  os ta li parn ič n i pred met i, FHP 
Kosovo j e in formisan da se  7 1  predmet u  ka o 
stranke u postu pku  pojavlj uj u pr ipadnici man-
jinskih  z ajednica, od  k oj ih je  36 reše no. Ne 
posto je međut im,  podaci  o  etničko j pr ipadnost i 
 stra naka u tim p ostupcima. 

 Ka da su u pitan ju  građ anski pre dm eti, prim l jen o 
j e ukup no  t ri predmeta u k ojima se  k ao  stranke  

42 Irfan Kamberi, sekretar 
Opštinskog suda u Dragašu/
Dragash, FHP intervju, 26. 
mart 2009. godine.
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pojavlj uju  pripadnici manjinskih  za jedni c a,  od  
kojih  je  j edan rešen. Nije  p oznat a nacion al nost 
stran ak a  u tim p redmet ima.  

Od 11 vanparni čn ih pre dmet a u koj im a  su stranke 
pr ip adnic i manjin a,  sedam j e reše no. Nij e pozn-
ata ,  međutim,  naci onalnost tih s tr an aka. 

 Sud je  primio pet krivični h  predmeta, o d koj ih  su 
dva r eš ena;  ne zna se n acional no st stranaka.  

 10.3.  Opštinski sudovi  za  prek ršaje u 
 re gionu Pr i zre na/ Prizre n
 
10.3.1. O pštinski sud z a  prekrš aj e  u 
Mališ evu/Ma lishevë  

Albanci se po ja vljuju  kao  strank e  u  gotovo svim 
 pr edmet ima koji  s e rade u  ovom  sudu od  njego-
vog  o snivanja.  Boš njaci se pojav lj uj u kao st ra nke 
u  2007. godin i  u tri  pred meta koji  se o dno se 
na sao braćajn e prekr ša je. U svim ostal im pr ed-
metima s tr anke su  Alba nci, i to: u 2 8. 87 4 predme-
ta  saobr ać anih prekršaja, u 1. 074 pred meta koji se 
o dn ose na ug rožavanje javnog  r eda i mi r a,  u 2 .299 
p re dm eta privrednih pr ek rš aja i u  43 pr dmeta k oji 
se odnose na  dela  proti v  ja vne be zb ednosti.  

10.3.2. Opšti nski  sud za  pr ek ršaje u  
Suvoj Reci/S uh arekë

Od   osn iva nja ov og  s uda Albanci se  po javljuju  
k ao s tranke u g ot o vo sv im pre dmetima : u 37 .036 
pr edmeta k oji s e  odno se na sa obra ćajne prek rš a je, 
2 , 388  pr edmeta  ug rž avanja javnog  r eda i mira,  u 
5.72 2  pr edmeta pr iv redni h p rekršaja  i  42 pr edmet a 
koji  se  odnose n a  de la pr otiv jav ne  bezbednos ti .  

10.3.3. Opšti nski s ud  za  prekršaje u  
Dragaš u/ Dr agash

FHP Kosovo ni je d ob io od  su da poda tke o 
u kupnom broju pre dm eta, kao  n i  o broju r ešeni h 
pre dme ta . 

10.3.4. Opštins ki  sud  za  prekr šaj e  u 
Orahovcu/R ah o vec

O vaj su d je pr imio  ukupno 49 .5 85  predmet a, od  
ko jih se 45. 125  o dn ose na  sao braćaj ne  pr ekršaje, 
1.545  na  u groža vanje  javno g  reda i m ira  i 2.915  na  
privr ed ne  prekrš aj e . Jedin e  st ra nk e iz man jinskih 
za jed ni ca su  S rb i.  O ni su uči n ilii 3 4 s aobraća-
jn a  prekrš aja,  a u 14 pr edm eta se po javl ju ju kao 
uč inioci  d ela prot iv jav nog  red a i mira . S trani 
 dr žavljan i  se javl jaju  kao uči nioci saobr ać ajnih 
pre kršaja  u  dva p redme ta . Sve  ost ale pre kr šaje su 
uč inili Albanci. FHP Kosovo  nije do bio pod atke o  
p redme tim a koji se o dnose n a ugroža va nj e javne 
 bez bedn osti. 

11.PR ISTUP SU DOV IMA NA  KO SOVU 
     IZ PERSPEKTIVE MANJ INA  
 
11.1. Regio n  Peći/ Pejë 

  F HP Koso vo  s e fokus ir ao na b oš njačku zaje-
dnicu , ka o najveću  e tničku zajednicu u  ovom 
 reg ionu. Po red tog a, obavlje no j e i nek oliko  
intervjua s p ripa dnicima egipćanske  zajednic e. 
Obe  ove zaj ed nic e nisu  i male nika kvih problema 
u  ob raćanju  sudovi ma  u reg ion u i komu ni kaciji 
s njima: obe  zaje d ni ce kom un iciraju n a svojim 
ma ter njim je zi cima (bošnjačkom i  al bansko m) . 
Bošnj acima se  sudske odluke  uglavnom dosta vl-
jaju n a  bo šnjačkom  jezik u.43 Me đu tim, Boš nj aci 
se žal e da s vr eme na na vr eme primaju sudsk e 
 odluke  n a  al banskom  jezik u. 44 Za ne ke od njih 
to ne  preds tavlja  p roblem p ošto go vore alb an-
ski.45 S  druge strane,  eg ipćanima  se  dostavl jaju 
 sv a pismena n a albanskom  j ez ik u. Ono na šta 
se o be   zajednice na jv iše ž ale  je sporos t s udova 
u rešavanju pr emeta u k ojima  su s tranke Bošn-
jaci i Egipća ni,  kao i t o da ni su upoz nati s svo ji m 
p ra vo m na bes platn u pravnu  pom oć,  iako im je 
 on a potreb na.  

Imao sam p redmet  u sudu u v ezi s neleg alnim 
nošen je m  or užja. Imao sam lo va čk o oružje i valj-
an u doz vol u za nošen je,  ali mi je  or užje oduzeto. 
Suđe nje je b ilo na m om  maternjem  jez iku, al i kad 
j e u pi ta nju prep is ka, mor am da kaže m da s am 
ot išao u sud  s d opisom  na pisanim  na bosanskom 
jeziku,  a odlu ku sam p ri mi o na alb ans kom. Ža li o 

43 K.R. - Bošnjak iz 
Vitomirice/Vitomiricë, penzi-
oner (FHP Kosovo intervju, 4. 

februar 2010. godine.)

44  K.E. - Bošnjak iz 
Vitomirice/Vitomiricë, neza-

poslen (FHP Kosovo intervju, 
4. februar 2010. godine)

45 B.K. – Egipćanin iz 
Vitomirice/Vitomiricë (FHP 

Kosovo intervju, 4. februar 
2010. godine)
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sam se na  odluku o oduzi manj u oružj a Vrh ovnom 
su du i još uve k  nisam dobio odg ov or u vezi  s  m oj-
im predmetom. Nisam z na o za  mog ućnost bes pla-
tne pravne  po moći.
K. R. Bošn ja k iz V itomiri ce/Vito miricë, pen zi-

o ner (FH P Kosovo int erv ju, 4.  fe bruar  201 0.) 

Moj  pre dmet se  t ic ao nasled st va  i obra ti o s am 
se  Opšti nsk om sudu u  P eći . Pod neo sam do ku-
mentac iju n a bosanskom, a d os tavljen a mi j e 
 od luka n a  albanskom , ali  s e ni sam ž al io zbog 
t oga.

K.E . Bo šnj ak iz Vitom ir ice/Vitom iricë , 
 ne zaposle n ( FHP  Kosovo  i nt er vj u, 4. fe br ua r 

 201 0. godi ne)
Imao  sa m  predme t  u vezi s  im ovin om kod Op šti-
nskog sud a  u Peći . P odaci i z  katastra   koj e sam 
p od ne o  sudu bi li  su na  a lba ns ko m jeziku. S uds-
ka odluka  koj u sam p ri mio bila je napisa na na 
alb an skom  jeziku .  Sa d, nisam  zn ao  za  besplatnu  
pravnu p om oć , inače  bi h  je ko ris tio.

B. K.  Egipć anin iz Vit om ir ic e/Vitomiricë   
(FH P  Kosov o int er vju, 4 . f ebruar  201 0. god ine) 

11.2. Reg ion G nj il ana/G jilan

 Srbi i  Ro mi u t om region u  smtra ju  da se slob-
odno obraćaju  opšt inskim i opšti ns ki m sud ov-
ima  z a  prekršaje  i gene ra lno imaju pover enje u 
pravosu dni  sistem  n a Kosovu .  Srb i povreme no 
ul ažu p ritužbe p rotiv određe n ih sudi ja  je r nisu  
zadov olj ni  nači nom n a  ko ji on i  vo de p ostupak. Te 
 pritužbe s u b il e odba če ne.46 Nisu i mali pro blema 
u k om unikacij i  sa admi ni strat iv ni m osoblj em  i 
sudijama . Srbim a s e dost avl jaju  sva pismena  na 
njiho vom mater nj em je ziku. U  izuze tnim s lu ča-
jevi ma , službena dok ume ntacija  im se  dos tavlja 
na al ba ns kom je zik u, kao  š to je  slučaj s a katasta-
rskim  p odaci ma ili dokumenti ma  iz Uprave za 
e ko nomiju  i  finansije opšti ne  Gnjila ne/Gji lan.47 
U sl uča je vima kad  su su dije  Albanci  koji  k ori-
ste a lbansk i j ezik to kom  p ostupk a,  Sr bi dobi-
jaju  pomoć  sudsk og  tumača, koji im  prevo di 
p ostupak  na srpsk i.  Za stranke Rome s ud  ne  
obezbe đuj e dokum en ta ciju n a rom skom je zi-
ku , već na sr ps kom ili  na albansko m jez iku,  
u zavisnos ti  od toga koj i j ezik str anka (Rom) 

 raz ume. Pr ipa dn ic i romske  za jednice  nis u iskaz-
ali n ez adovo lj stvo zb og  toga. O be z aj ednice , 
među tim ,  ozbilj no  se žale na efi kas no st sud ova i 
 brz in u rešavanj a  pr ed meta. Ta j p roblem po seb no 
podv la če Srb i, pre  svega on i k oji su p odneli tuž be 
p rotiv  UNMI K administra cije,  KF OR- a, kosovs ke 
Vlade  i opština zbog  uzur pacije  priva tne imo vine 
S rba. D o  danas je r eše n veo ma mali  broj  tih pre-
dmeta,  i ako su p odnesci p reda ti još  2004.  god-
ine.48 Por ed toga,  o be  zajednice, obični  l judi  Srb i 
i Romi ge ne r alno nisu upoznati s  mog ućnošću  
kori šćenja besp latne pra vne p om oći, ia ko im  je 
bil a potrebna.  Premd a su  neki Sr bi, kao što  su 
policajci  u kosovsk oj  policiji, ni su bil i u  pozicij i 
da  je kor iste,  mada i m je bila p otr ebna. Oni 
 smatraju  da ne  p ostoji spremnost k od  koso vsk ih 
instituc ij a za pružanje  besplat ne  pravne  pomoći 
Srbima . Zvan ič ni  predsta vn ici roms ke  zajednice , 
 međut im , kao i preds tav ni ci romske  za je dnice  pri  
kancel ar iji za man ji ne  pri Op št i ni Gnji la ne/ Gjilan  
bili  s u  upoznati  s  pravom  na  be splat nu pravnu 
pomo ć i  s  u sp ehom k or is ti li to pr avo. 49 

 Nisam z na o  za bespl atn u pra vn u pomo ć. Niko me  
nije o bavesti o  da po sto ji takvo  p rav o, zat o i  n is am  
korist io pravo  na  be splatnu pravn u p omoć.  

R.H, Ro ma iz Ka menice /Kamenicë 
FH P Kosov o i ntervju, 2 6. janua ra  2010.

Znam z a  bespl at nu pr av nu  pomoć, a li  nisam 
do sada k or istio  mo je pravo, mada mi je b ilo  
p ortrebno i t ražio s am.  Misli m  da  oni k oji su  
o bavezni da mi  pruže bes pla tnu pra vn u pomoć 
nisu bili s premni da  mi pomognu.  

T.M. Srb in  iz sela  Ši lovo/Shi llo vë
FHP  Kosovo in tervju,  25. j an ua r  20 10.

11.3. Re gi on  Pri zre na/Priz ren 

Na o sn ov u razgovo ra sa  Sr bi ma i T ur cima, F HP  
 Kosovo  iz nosi d a se prip ad ni ci obe  zajedn ice 
slo bod no  obraćaju sv im sudovi ma u region u 
i  ge n er alno i maju  povere nja u  k os ovski  pra-
vosudni  sistem. Pre ma  inform acija ma  K ancelar-
ij e za v ezu s  kosovskim  sudov im a u Orahov-
cu /Rahovec  S rbi se  u većem  b roju o bra ćaju 
 ko so vski m pra vo su dnim in stituc ijama.50 V až no 

46 T.M., Srbin iz sela Šilovo/
Shillovë, FHP Kosovo intervju, 
25. januar 2010. 

47 Ibid. 

48 S.J, potpredsednik 
skušpštine opštine Gnjilane/
Gjilan. FHP Kosovo intervju, 
25. januar 2010.; I.Z, službenik 
u Kancelariji za vezu s kos-
ovskim sudovima u Kamenici/
Kamenicë i Novom Brdu/
Novobrdë, FHP Kosovo inter-
vju, 26. januar 2010.

49 G.H, predstavnik romske 
zajednice u opštini  Gnjilane/
Gjilan, FHP Kosovo intervju, 
26. januar 2010.; E.K. romski 
predstavnik u kancelariji za 
menjine pri Opštini Gnjilane/
Gjilan, 26. januar 2010. 
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je  naglas iti da  j e  u op št ini Prizren tu rsk i jezik  
u   službe noj  upotr ebi, uz srpski  i  a lbansk i,  i da 
s ud ovi i zdaju  dokumen ta  stranka ma  n a sva tr i 
jezi ka. Međutim, kao  št o je ve ć istaknu to,  sve 
o brasc e pripre ma  Pr avosu dni  s avet Ko so va i 
to na s rp skom i  a lb anskom  jeziku,  al i  ne i  na  
t urskom , prem da je ta j jezi k u služb eno j upotrebi 
u  Prizre nu/Prizren. 
 
Srbi  i Turci  komunici raju  sa  ad mi nistrat ivn im  
osobl je m i  sudija ma n a svoji m jez ic ima.  Sudov i 
 u  reg ionu Priz rena/Priz ren obezbeđuju prev od  
sudski h  postu paka na  sr pski i  turski . D ok int-
er vjuisan i Turc i  ni su i ma li naročito m iš ljenj e o  
tome da li  su do vi ažu rn o reša va ju pr edmete, Srbi 
imaju o zb iljne  pr itužbe n a efik asnos t s udova.  Sr bi  
su, naime, p os ebno nez adovolj ni  rešavan je m  tužbi 
ko je su  podneli proti v  UN MI K admini stracij e, 
 KFOR-a,  V la de i op šti na u r eg ionu P ri zrena/Priz-
re n zbo g u zurpacije  pr ivatne imov in e Srba . Drugi 
p red meti se rešavaju u  kr a ćem ro ku.  

Kad je u pitan ju  pravo na be sp la tnu pravnu 
 pomo ć,  pripa dnici  zaj ed nica s  koj im a je F HP 
 Kosovo razgovarao  dali su  različi te o dgovor e: 
neki,  i  S rbi  i  Turci,  bil i su  up oznati  s  tim  svojim  
pr av om,51 dok drugi  ni su .52 Oni  koji su b il i 
 inform isa ni  o  m ogućn osti kor išće nja b esplatne  
prav ne  p omoći ni su  iskori stil i to  pravo. 

Imali  smo oko 3 00  predmeta u koji ma Srbi  t už e 
ko sovsk u v ladu, op št inu  Oraho vac , UNMIK  
ad min i st racij u i KFOR tra žeć i odš te tu  z bo g 
uzurpa ci je  nj ihove i mo vi ne tokom 1998 .  i 1999.  
g odine .  Sudovi s u vrl o sp ori posebno u  r ešavanju  
ovih p re dm et a. Osta li  pr edmeti  s e rešavaju u 
k raće m roku . 

 M.K .  K ancela rija za v ezu  s kosovskim 
sudovim a  u opšt ini Or ah ov a c/R ah ovec

FHP Ko so vo int erv ju, 4. f ebr ua r  2010. go din e
 
11.4. Region P ri št ine/Pri sh tinë 

U  regionu  Prištin e/P rish tinë F HP Koso vo je b io 
fokusira n na pred stavnik e  srps ke zaj ed nice u  
o pštinam a  Pr iština/ Pr is htinë i  L ipljan/L ipjan . 
 Mišl jenja Srba o  profesi onal nosti  i nepris tr asnos ti 

 pr avosudn ih  inst ituci ja u  ovim o pštinama znatno 
s e  razlikuj u:  interv ju isani Sr bi  iz Lipljan a/L ip jan 
im aju po ver en ja u  su dove  u Lipljanu/ Lipjan,  d ok 
su  Sr bi iz Pri št ine/Prishtin ë s asvim ne za dovoljni 
 kos ovskim  p ravosudnim s istem om. I nt ervjuisani 
Sr bi iz  obe o pštine  komunic ir aju sa za po slenima 
u  sudovi m a  na  sv om jezi ku , p rimaju  odlu ke  i 
prat e pos tupke na  sv om  jeziku,uz  po mo ć pre-
vo dilaca . Te čin je nice, međutim, bar  po  mi š lj-
enju  inter vjuis anih S rba  iz Pri šti ne /Prish ti në 
 ne stva raju  sliku  profe si onalnosti i spremnost i 
kos ovsk ih institucija  da postup aju u  p re dm eti ma 
u ko jima su S rbi st ra nk e  na  neprist rasan n ači n. 
Takav  uti sak pre  sv ega im a vez e s n ed ov oljno m 
 brzi nom sudova  u  r ešavanj u  pr edemeta  u  kojima 
se Sr bi  pojavlj uj u kao  str anke u  p ost up ku, mada 
je takođe  naglašeno  d a sudoc i nisu  dovoljn o 
a žurni n i  kad s u  u pit an ju  predme ti  u  kojima  se 
 Al ba nci i li pripa dn ici  drugih  zajedni ca  pojavlju-
ju kao strank e.  Najve će pritužbe  se  odnose na 
 ra d K osovs ke a ge ncije  za  imo vinska pi tanja 
 (KP A)  koja nij e u spela da svoj posa o r ad i kak o 
 treba. 53 K ri tike  su  upuće ne  i na raču n n eefika-
sn os ti  Specija ln og  v eć a Vrhovn og suda  koj e je 
form irano da  bi r ešavalo  pitan ja  koja s e odn-
os e na r ad  KPA.54 I nt erv juisani  Srbi ni su bil i 
 up oznati  s  mogućnošć u koriš ćenja  be spla tne 
pravne  po moći, ia ko  im  je on a  bi la  potrebn a. 

Moj  predmet  je  primer neefikasn osti s udstva,  
p rimer lega liza cije plj ačke i  e tničko g i ekonoms-
kog č išće nja koje mo ja porodic a d oživljava. Već 
godi na ma i  god inama se ž ali mo na rad kos ovskih 
 sudova -nam erno  odugovl ačenje  –  jer  naš pred-
met je  klasičan prime r  veze i u zajamnih  utica ja  
između p olitike, kri minala, i  ins tituc ija koje su  
d emokr ats ke samo n a r ečima. Do dan as smo  se 
ž alili:  UNMIK-ovo m odelj en ju  za pravo sudnu 
 ins pe kciju, Minista rstvu p rav de, Ombud sm anu 
u   Prištin i/ P ris ht inë, pre ds edniku  Koso va , pre-
mijeru K osova,   ko sovskoj  sk upštini, amb asada ma  
i  kance la rija ma za vezu , pri št inskom  Okr užnom 
i Opštins kom sudu, Vrhovn om  sudu K os ova, 
Kosovskoj  polic ij skoj  služb i,  UN MIK p oli ciji, 
Od bo ru za l ju dska  prava, M inistarstvu z a p ov-
ratak  i  zajednic e,  M eđunarodnoj k rizno j  gr up i  
u Pr iš tin i/Pris hti në...Nis am  nikad  o bav ešten o 

50 M.K, Kancelarija za vezu 
sa kosovskim sudovima u 
Orahovcu/Rahovec FHP 

Kosovo intervju, 4. februar  
2010. godine.

51 N.Z. Srbin iz Velike Hoče/
Hoqa e  Madhe, FHP Kosovo 

intervju, 4. februar  2010. 
godine.; E.S.K, Turčin iz Prizre-
na/Prizren, FHP Kosovo inter-

vju, 4. februar 2010. godine. 

52 E.Y, Turčin iz Prizrena/Priz-
ren, FHP Kosovo intervju, 28. 

januar 2010. godine. 

53 T.J., šef Kancelarije za vezu s 
kosovskim sudovima, kancelar-
ija za koordinaciju u Gračanici/

Graqanicë. 2 februar 2010. 

54 UNMIK administra-
tivna direktiva br.  2005/7 o 

sprovođenju  UNMIK-ove 
Uredbe br. 2002/13 o osnivanju 

Specijalnog veća Vrhovnog 
suda Kosova za pitanja u vezi 

s Kosovskom povereničkom 
agencijom. 
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 be spl atnoj  p ravno j  pom oći,  mada mi  j e  bi la 
potre bna.

Z.S ,  Sr bin iz  Prištine/Pr ish tin ë
 FHP Ko so vo i ntervju, 1 7. fe br uar 201 0. 

N isam u poznat sa  be splat nom pravn om  pomoći  
t ako da  nisa m  mogao ni da je k or istim.  Niko me 
 nije o ba ve st io o tom e.  

S .T,  Srbin i z L ipljana/Li pj an 
FHP Kosovo in ter vju, 3 .  februar 20 10.

 OPŠTI  Z AKLJUČ CI

PRIST UP  PRAVD I  I POVERENJE  • 
U prkos či nj enici  da  se u s ud sk e upisnike ne  
upisuje  p od at ak o na ci onalnos ti  st ranaka 
u  postupc ima  k oji se  v od e u su dovima n a 
 Ko sovu i  na os novu  podat aka priku pljenih 
i z r učn o vođen ih  upisnik a,  FHP j e  utvrd io  
da broj  pr edmet a  u koji ma  se kao st ran-
ke  p oj avljuju  pr ip adnic i m anjin a  iz godine 
u godi nu rast e. Uop št e uzev,  pri padnici  
m anjina ne o dbijaju  d a se o br at e  in situci jama 
 pra vosudnog si ste ma n a Kosovu.  N ačinje ni 
 su pozi ti vni kora ci  uspo stavljanjem k an-
celarija  za ve zu sa sud ov ima,  koje su pod 
j ur is dikcijom Mi nis tarst va pr avd e Ko sova 
i ko je  imaju ma ndat da  pr už aju pom oć  u  
pre vozu stra naka u postup cima k ao i  da 
 ob ez bede pre vod osn ovnih dokum enata  d o 
 uspost av l ja nja kon ta kta  s a advok at im a itd. 
 
UPOTREBA  JEZIK A • 
Iz p er spek tive  sud ova,  Zakon  o up otrebi 
 jez ik a se  u potpun os ti  sprov o di.  Međut-
im,  nedovol ja n b roj su dsk ih prevodilac a i 
tu mač a i ne do stat ak opr em e  za  s imultan o 
 pr evođenje  čes to uspo rav aj u sudske  postupk-
e.  Manjak  ljudskih i  finan sijs ki h resursa 
ugrožav a  prim enu Z ak on a  o  upotre bi je zi ka . 
Veli ki  broj int ervjuis ani h  pripad nika manji-
na iz ja vi o je da  je  primao  s ud ske o dluke na 
alba nskom je ziku i  te k n akon pri tužbi odgov-
or aj ućem s udu  p ismena s u im dost avljana na 
njihov om mate rn je m  jeziku.  

ZAST UPL JE NOST•   
 Bez obz ira n a kvote koj e  su uvedene  kako  
b i se obez be di lo da  ne -Albanc i budu zast-

uplj eni sa najmanje 1 5  odsto  u  sudo vi ma 
i  tužilaštv ima ,  od čega  b i  os am odsto  b il o 
rezerv isano  z a  Srbe,  njih ov broj  me đu  
sudija ma,  tužio ci ma i z ap oslenim a u sud-
ovima j oš  uve k  je znatn o  man ji. N edov oljna 
z ast up ljenost  manji ns ki h zajedni ca  može se 
o bjasn iti neuspeh om k os ovsko g  pravosudno g 
s is tema,  što je  delom re zult at nedo statk a 
kvalifikovanih k an didata iz manjinsk-
ih  z ajednic a, a t ime i prijava za posao .   Po 
ne kim  mišljeni ma,  r eč  je i  o n edostat ku 
 in teres ov an ja međ u sudi ja ma,  posebn o  u 
srpsko j  z ajedni ci,  pošto  su plate ponuđene  
u koso vs ki m sud ovima  ni že  od onih  koje  se 
nude  u par al elnim [srpskim]  struk tur am a. 
Rezul tati d o koji h  je  do šao FHP  id u  u prilog 
 pr eporuka ma O kvirne  konve ncije Sa vet a 
 Evrope koje  s e se o dno se  n a pravne  lekove  i  
spro vođenje  zakona o  to me  d a je potre bno 
da  vlast n a  Kosov u poj ač a n ap ore ka ko  b i 
 unapredi li  f unkcional no st pravosu đa  i uneli 
 po veren je  manjins ki h zaje dn ica u  kos ov sk e 
sudov e,  između  ost alog, da ljim z ap ošljavanj-
em  pripadn ik a manji nskih zaje dn ic a i brži m 
 rešav an jem predmet a. 

PRA VNA  POMOĆ •  
Iz  p erspektive sudova , sv e  zajedni ce 
 imaju prav o na be spl atnu pravn u p omoć 
p od  i s ti m uslo vima, k ao što  je  propis ano 
Uredbom  UN MIK -a br.  20 06/36. R az go-
vori obavlje ni  s pripadni cim a m a nj inskih 
 zaje dn ica p ok azuju ,  pored po zit iv nih 
primera iz  r eg iona Pri zr ena/Pri zr en, gde 
 su st ra nke  u sudovima b ile obaveštene  o 
bespl atnoj  pra vnoj po moći,  da  s u  u  drugim 
opšt in ama strank e retk o  obaveš tavane  o 
moguć no sti d a koriste  besplatn u pravnu  
p omoć. S ma tr aj ući  da bi ši renj e infor-
mac ij a o p rav no j pomoć i  bilo ključno z a 
infor mi sanje  što  v ećeg broj a s tr an ak a koji  
i sp un javaju k riteriju me  z a dobi jan je te  
p omoći ,  FHP K osovo  kao m og uće  rešen je 
pr edl aže ka mpanju  informis anj a građana o 
dostupnoj  pr av noj pomoć i.

EFIK AS NOST SUD OVA•  
Važn o  je spomenu ti  da sudovi  mo ra ju  d a 
se  bore  s znača jnim pr ob lemima ,  kao  što 
j e p omanj kanje tehni čkih  i  ljuds kih  resursa  
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z a u spešn ij e  pr ocesui ra nje  većeg  br oj a 
 predmet a. Pro blem  j e i ned os tat ak res ur sa 
za re ša vanje ovi h pr oblema. S vi  interv ju isani 
pred st avnici s ud ov a takođ e su  na glasil i da 
su i m p rioritet predmet i u  kojima  se  S rbi 
pojavljuj u kao st ranke, ali  d a imaju og ro mne 
proble m e u  toku p rocesuira nj a tih  p re dme-
ta, jer  često  nemaju ta čn e adre se  st ranak a 
pošto oni  više  n e živ e na r an ij im prebivališt-
im a.  Po miš lje nj u  pr ipadni ka  zajedni ca, 
kr it ike idu i  na račun  s po rosti pos tupaka. 
Po in formac ij ama  kancel ar ija za v ezu s a 
sudovim a, post oje velik e r ezerve  prema 
radu  S pe cijalnog  ve ća  V rh ovnog s uda , koj i 
se  oc en juje kao loš . 55 

 PR EP ORUKE ZA VL AS TI  NA KOSO VU 

Vlasti  bi  trebal o da obezb ed e  da se odgov ara juć a 
bud žetska  sr ed st va dodel e p ravos udno m sistem u 
kak o bi se  po boljšali teh ni čki i edukativni kap-
acite ti pravosudnih instit ucija u c ilj u pob ol jšanja 
e fi kasnost i  sudova. 

Veliki deo budžetskih  s red stava  t rebalo  bi 
odvojit i  za povećanje broja  sudija uopš te , a 
posebno onih iz ne-Albansk ih  zajedn ica. U tom 
smislu,  vla sti bi t re ba lo da  obezb ede  s ve neoph-
od ne uslo ve  za  primenu  r egulatorno g okvi ra  
kojim se  uređuje pr av os udni siste m i U stava 
Ko so v a  koji prop isuju da b i u pr avosudnim 
institucijama  trebal o  da radi n aj ma nje 15 od st o 
n e-Alb anaca,  o d čega b i  osa m ods to zap os lenih 
 tr ebalo da čine  S rbi.  

Vlas ti  treba  da ob ezbede sredstva za kreir anje 
s ta ndardiz ov ani h upi snika/baza  podata ka  svih 
predm et a u su do vim a.  

U nad ležnosti  v lasti j e da obez bede  uslove  za 
s provođenje  s vih  zako nskiih  m era i  mehaniza-
ma  za z aš titu  manj in sk ih prava k oj e se od nose 
na  ra d  sudova  (kao što  su:  Uredba  UNMIK -a  
br.  2006/36 , Zakon  o  upotrebi jez ik a  na Kosov-
u,  članovi  12 ,13 , 13. 1, 13. 2, 14; Ustav  R epublike  
K osovo : G lava  II, čl ano vi  2 4,  31 i  32;  Glav a III , 
 čl anovi 57, 58 ,5 9, 60, 61, i 62 ;  k osovski  Za ko n  br. 

0 3/ L-047 o  za štiti i prom oci ji  p rava  za jednica i 
nji ho vi h prip adn ika na  Ko sovu). 

 Vl asti  moraj u da  pr at e da li komi sij e  za pravnu 
p om oć  fu nkcioni šu  u  sk la du  sa Ur edbom 
 UNMIK -a  b r. 2006 /36  o  pravnoj  p omoći.

PR EPORU KE ZA  PR AV OS UD NI SAV ET 
KO SOV A 

Pra vos ud ni save t  Kosova t reb alo bi  da  obezbedi  
pu nu pr im en u  Uredbe  UN MIK-a  br.  2006/ 36 
o  pravnoj  pom oći. Pra v os udni  sa vet  će str og o 
 prati ti da li  su do vi obav eš tav aju st ran ke o n jihov-
om  p ravu na  be spl atnu  pravnu  p omoć.
 
P ra vosudni s ave t Koso va mor a  da raz vije  d elotvo-
rne  me haniz me  za  ubrzanje  suds kih  post upaka, 
po št o je oči gl edno d a t ok om  godi na  ra ste priliv 
 predmet a  i broj nere šen ih predmet a. 

Pravosudn i save t Kosova  bi  trebalo  da  sačini  jed-
instve ne i sta ndardizovane  upi snike /baze poda-
taka za  sve s udov e i na  svim ni voim a na te ritoriji 
 Ko so va, u ko jim a će s e evidenti ra ti  podac i o sv im  
premetim a.  Etnička  pr ip adnos t s tr anaka  mora 
b iti nave de na u  tim upisni ci ma (zb og  nepos-
tojanja k o mpj uterizova ne  su dske ba ze   po da taka 
i  č injenice da  t uženi/ ok ri vlje ni  nisu kl asifikovan i 
 pr em a etnič ko j prip adn osti,  po da ci o kr iv ič no m 
gonjen ju  z a et nič ki mot ivisana kr ivična d ela  n isu 
do st up ni).

Po trebno je obuč it i  zaposlen e  u  sudovi ma  ko ji će 
od rž avati i k or istiti upis nike/b az u  podataka .

Pravo su dn i  savet  K osova bi  tr ebalo d a pripr emi 
s ud sk e pozi ve, dosta vn ice, povratnice kon osmani,  
i  d ruga pi smena koja se  up uću ju stran ka ma 
pripad ni cima zaj ed nica i  n a  tu rskom jezi ku ,  osim 
al ba nskog i s rps ko g,  jer je  t urski jezi k u sl už benoj 
upot re bi u  Priz re nu/Prizren,  sa mim tim  i s luž beni 
jez ik  u Okružn om  s udu, O pšt in sk om sudu i Opš-
tinsko m sudu  za  p rekrš aje  u Pri zrenu/Pr izren.

 Pravo su dni  savet  K oso va bi t rebalo  da se po za-
ba vi potre bam a svakog suda na K osovu  k ako b i 

55 UNMIK-ovo administra-
tivno uputstvo br.  2005/7 o 

sporvođenju UNMIK-ove Ure-
dbe br.  2002/13 o osnivanju 

Specijalnog veća Vrhovnog 
suda Kosova  za pitanja u vezi 

s Kosovskom povereničkom 
agencijom. 
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p redlož io  re surse k oji su  neophodn i z a efikasnije 
funkc ionisanje s udova (b roj  s udija,  adminis-
trativno g o soblja  i prevodilac a; sudn ice, sud ijs ki  
kabi neti , kance larije z a a dminis trativno o soblj e,  
oprem a  za  simul tan o  prevo đenj e, obuk e itd.). 

 PREPOR UKE ZA DON ATORE 

Don at or sk e agen cij e  bi tr ebal o da se  više fok us-
ir aju na j ač anje k apaciteta  sudova  u  tehničk om 
smi slu  ( baza  poda taka/up isnik, su dn ic e, itd. )  ali i 
u  sm islu eduk acije  (o buke i td .). 

 Don at orske  age ncije b i treba le  da podr že  inicijat-
ive za  s provo đenje  kam pa nje z a in formisa nje 
javn ost i o pr avnoj pomo ći. 

 
Izra zi  z ahvaln ost i:  

FHP  Kos ovo se  zahvaljuj e  na  pomoći  u 
s provođ enju istra živanja:  
g-đ i  Aj ne Gas hi,  s ekret aru  Vrhovno g suda,   
g-dinu  Asl lanu Rus inovci , ref ere ntu u  Viš em  
sudu  za  prekrša je u Priš ti ni /Prisht in ë,  g-dinu  
Fe rizu Ber ishi,  sekret aru  Okruž nog  s uda u  Pri-
štini/P rishtin ë,  g -dinu Ymer Hoxha,  predse-
dniku  Ok ružnog  su da  u Pr izre nu/Priz ren, g-đi  
B es i Krajk u,  p redsednici Opštin skog s uda u Pri-
zrenu/ Pri zr en, g -din u Irfan u Kambe ri ju , sekre-
taru Opšt inskog  s uda u  D ra gašu/Dra gas h,  g-di nu 
Z iji Ram adaniju,  se kr etaru O pš ti nskog suda za 
prek ršaje  u  Draga šu/Dragas h,  g- dinu  Hajr ullah 
A ruqi, sek re ta ru Opšti nsk og su da  za prekr šaje 
 u S rb ici/S ke nderaj , g -d inu F ahri ju Qoll aku, sek-
ret aru O pš tinskog s uda u S rbici/  Skend era j,  g-di-
nu B ajramu  Rami, sek re ta ru Opštin sk og sud a 
u Glogo vcu/G log ov c,  g-din u Vese lu  Go ranij u,  
sekret aru Opš tins kog s uda za prekrša je  u Glo go-
vcu/Gl ogo vc , g-d inu  Ismajlu  Haziriju ,  se kretaru  
Opš tinsk og suda u Vuč itr nu/Vu shtrr i,  g-d inu 
Sh aip  M erovc i, s ekretar u Opštin sko g sud a  za 
prekrš aje u  Vučitr nu /Vush trr i,  g-di nu S adri 
Kr asniqi, s ek re taru Opš tin skog  su da u Kame-
nici/Ka menic ë,  g -dinu  Isl am u Tha qiju , sekre-
taru Op št in skog suda za prek ršaje  u  Kamen ici/
Ka men ic ë, g- dinu  Agimu  Bytyqiju,  s ek retaru 

 Op št inskog suda u Mališevu /M alish ev ë,  g-din u 
L ul zimu  Paqa rizi, p redsednik u Opštinskog 
suda za  p rekrš aj e u Mali šev u/ Malis hevë , g-din u 
Flamuru  H as ku, preds edniku Opštinskog  
suda  za pr ek ršaje u  Ora ho vcu/R ahov ec, g-d-
inu Muhar re mu  Preboq i,  s ekretaru Opštins-
kog s ud a u O rah ovcu/R aho ve c, g- dinu  Islamu  
Azemi,   s ekretaru Opštins kog su da  za p re kršaje  
u  Gn jilan u/Gj ilan, g -dinu A vdirra himu Gashi, 
sekre taru O pš tinskog suda  u  Li pljan u/Li pjan, 
g -đi Sevdi je  R rahimi,  sekre taru Opštinskog suda  
z a pre kršaje u  Lip lj anu/L ipja n, g-đi  Kadrije 
 Go ga  Lubish ta ni , sek retaru Op štins kog sud a 
u Ur oše vc u/Fer izaj , g-din u Bahri  J as hari, sek-
retaru  Opšti ns ko g sud a  za pre krš aj e u U roše-
vcu/Fer izaj, g-d in u  Ismetu  Ah me tiju, sekretaru 
 Opštin sk og su da  u Pod uje vu /Podu jevë , g-din u 
Hakij u  Blaku, sekreta ru Opš tinsk og  suda  za 
 pr ekrša je u  Poduje vu/Poduje vë ,  g-dinu  Ha ziru 
Ahmetiju,  sekr et aru O pš tinsko g s ud a u Š trpc u/
Shtër pce, g-đ i Nazi fe Beqiri,  pre dsedn iku Op šti-
ns kog s uda  za prek ršaje u Š tr pc u/Shtërp ce, 
g- dinu Isufu Ha ki ju, pr eds edniku  Op št insko g 
su da za p rekršaje  u  Ka čaniku/ Kaçanik, g-di nu 
Ke m alu R un jevi,  sek re taru O pšt inskog  suda 
u K ač an ik u/Kaçanik, g-dinu H axhiji  Hotij u, 
 sekretar u Op št inskog  suda  u S uv oj Reci/Su ha-
rekë,  g-dinu Me hdiju  S ylaj, s ek retaru O pšt in-
skog s uda za  pr ek ršaje u S uv oj Rec i/Suharek ë, 
g-đ i Safe te  T olaj, p red se dniku Op št in sk og suda 
 za prekr ša je  u Deča nima/D eqan, g-dinu Rudi n 
Ele zi , sekr et ar u  Opštin sk og  suda  u  Đa kov ic i/
Gjako vë , g-di nu Muhame tu Del ij u, se kr et-
ar u Opšt inskog  s ud a  za prekr šaje u Đ ak ov-
ici/Gjak ov ë,  g-din u  Bajramu Bujupi ,  se kreta ru 
Opšti nsk og  suda u  Is to ku /Istog,  g-dinu I me ru  
Demaju ,  sekret aru O pštinsko g suda za prekršaje 
u Istoku/Istog, g-dinu Habibu Morini, sekretaru 
Opštinskog suda u Klini/Klina, g-đi Sabrije 
Raci, sekretaru Opštinskog suda za prekršaje 
u Klini/Klina, g-đi Hydajete Dervishi, sekre-
taru Opštinskog suda za prekršaje u Peći/Pejë, 
g-dinu Faiku Baliću, direktoru Kulturnog centra 
u Vitomirici/Vitomiricë, g-dinu Elezu Kurteshi, 
predstavniku romske zajednice iz Gnjilana/
Gjilan, g-dinu Galipu Hyseniju, predsedniku 
romske zajednice u Gnjilanu/Gjilan, g-dinu Ivici 
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Živkoviću, službeniku u Kancelariji za vezu 
sa sudovima u Novom Brdu/NovoBrdë, g-dinu 
Srđanu Stojanoviću, zameniku gradonačelnika 
Gnjilana/Gjilan, g-dinu Trifunu Jovanoviću, šefu 

Kancelarije za vezu sa sudovima u Gračanici/
Graqanicë i g-đi Katarini Micić, službenici u 
Kancelariji za veze sa sudovima u Velikoj Hoči/
Hoqa e Madhe.
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma 

Dodatak:  Tabelarni  prikaz               
OPŠTINSKI SUD U PEĆI/PEJË- 
Krivični predme�             
OPŠTINSKI 
SUD U 
PEĆI/PEJË- 
Krivični 
predme� 

UKUPAN 
BROJ 

PRIMLJENIH 
PREDMETA 

PRIMLJENI PREDMETI PREMA 
NACIONALNOSTI  
STRANAKA  

 UKUPAN BROJ  
REŠENIH  

PREDMETA 

REŠENI PREDMETI PREMA 
ETNIČKOJ PRIPADNOSTI 
STRANAKA 

 UKUPAN 
BROJ 

NEREŠENIH 
PREDMETA  

NEREŠENI PREDMETI  
PREMA ETNIČKOJ  
PRIPADNOSTI  
STRANAKA  

Godina   ALB SRB BOŠ Stranci    ALB SRB BOŠ Stranci   ALB SRB BOŠ Stranci 
2000. 315 305 1 8 1 213 204 0 8 1 102 101 1 0 0 

2001. 452 442 0 10 0 237 228 0 9 0 215 214 0 1 0 

2002. 348 342 1 5 0 256 251 0 5 0 92 91 1 0 0 

2003. 392 371 1 13 7 167 150 0 11 6 225 222 0 2 1 

2004. 1174 1163 0 8 3 448 443 0 3 2 726 720 0 5 1 

2005. 740 699 20 14 7 724 693 19 7 5 16 6 1 7 2 

2006. 640 616 2 20 2 869 846 2 19 2 -229 -230 0 1 0 

2007. 695 661 2 24 8 991 959 2 22 8 -296 -298 0 2 0 

2008. 1118 1064 6 34 14 992 952 1 28 11 126 112 5 6 3 

2009. 834 818 2 13 1 641 640 0 0 1 193 178 2 13 0 

UKUPNO 6708 6481 35 149 43 5538 5366 24 112 36 1170 1116 10 37 7 

 
OPŠTINSKI SUD U SRBICI/SKENDERAJ – Parnični predme�              
OPŠTINSKI 
SUD U 
SRBICI/ 
SKENDERAJ–
Parnični 
predme� 

Predme� 
prene� iz 

prethodnih 
godina 

Godišnji 
priliv 

  

Ukupan 
broj 

nerešen
ih pred. 

 PRIMLJENI PREDMETI PREMA 
NACIONALNOSTI  
STRANAKA  

 UKUPAN 
BROJ  

REŠENIH  
PREDM. 

REŠENI PREDMETI 
PREMA ETNIČKOJ 
PRIPADNOSTI  
STRANAKA 

 Ukupno 
nerešen

ih 
predm. 

NEREŠENI PREDMETI 
PREMA ETNIČKOJ  
PRIPADNOSTI STRANAKA 

Godina       ALB SRB BOŠ RAE   ALB SRB BOŠ RAE   ALB SRB BOŠ RAE 

2000.   7 7 7       7 7                 

2001.   92 92 90 2     60         32 30 2     

2002. 32 95 127   3     113 108       14 12 2     

2003. 14 179 193   7     164 160 4     25 22 3     

2004. 25 300 325 195 130     164 156 8     161 39 122     

2005. 161 165 326 188 138     145 142 3     181 46 135     

2006. 181 204 385 1 147     201 192 9     184 46 138     

2007. 184 256 440 286 154     173 130 43     243 132 111     

2008. 243 268 511 393 118     370 327 43     141 66 75     

2009. 141 236 377 290 86 1   182 126 56     195 164 30 1   

UKUPNO 981 1802 2783 1450 785 1   1579 1348 166     1176 557 618 1   
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OPŠTINSKI SUD U ISTOKU/ISTOG – Ostavinski predme�             
                 
OPŠTINSKI SUD U 
ISTOKU/ISTOG –
Ostavinski predme� 

UKUPAN BROJ 
PRIMLJENIH 
PREDMETA 

 PRIMLJENI PREDMETI PO 
NACIONALNOSTI  
STRANAKA 

REŠENI PREDMETI PREMA  
ETNIČKOJ PRIPADNOSTI STRANAKA 

NEREŠENI PREDMETI 
PREMA ETNIČKOJ  
PRIPADNOSTI STRANAKA 

Godina   ALB SRB BOŠ TUR RAE ALB SRB BOŠ TUR RAE ALB SRB BOŠ TUR RAE 

                                  

2001. 71 67 1 3     67 1 3               

2002. 95 81 3 8   2 80 3 8   2 1         

2003. 105 84 8 11   2 84 8 11   2           

2004. 87 72 2 10   2 70 2 10   1 2       1 

2005. 62 52 4 4   2 50 4 4   2 2         

2006. 69 44 25 8   2 37 25 8   2 7         

2007. 95 52 32 11     48 31 10     4 1 1     

2008. 119 76 29 10   4 64 26 8   2 12 3 2   2 

2009. 57 38 17 1   1 25 8 1   1 13 9       

UKUPNO 768 566 121 66   15 525 108 63   12 41 13 3   3 

 

OPŠTINSKI SUD U ISTOKU/ISTOG – Građanski predme�      

                
 OPŠTINSKI SUD U 
ISTOKU/ISTOG – 
Građanski 
predme� 

UKUPAN BROJ 
PRIMLJ. 

PREDMETA 

 PRIMLJENI PREDMETI   UKUPAN 
BROJ  

REŠENIH  
PREDMETA 

REŠENI PREDMETI  UKUPAN 
BROJ  

NEREŠENIH  
PREDMETA 

NEREŠENI PREDMETI 

Godina   ALB SRB BOŠ RAE   ALB SRB BOŠ RAE   ALB SRB BOŠ RAE 

2000. 117 115   2   116 114   2   1 1       

2001. 135 131   4   135 131   4   0 0       

2002. 126 121 3 2   126 121 3 2   0 0       

2003. 199 189 2 8   199 189 2 8   0 0       

2004. 1937 179 1741 7 10 290 177 97 7 9 1647 2 1644 0 1 

2005. 391 239 144 7 1 250 231 12 7 0 141 8 132   1 

2006. 338 308 26 4   294 284 6 4   44 24 20 0 0 

2007. 273 235 25 5 8 234 214 7 5 8 39 22 17     

2008. 334 306 15 9 4 230 217 5 7 1 104 89 10 2 3 

2009. 170 163 6 1   35 33 1 1   135 130 5     

UKUPNO 4010 1986 1962 49 23 1909 1711 133 47 18 2111 276 1828 2 5 
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OPŠTINSKI SUD U VUČITRNU/VUSHTRRI – Građanski postupci – Parnice u prvom stepenu       

              
 Opš�nski sud Vučitrn/Vushtrri– 
Građanski postupci – parnice u 
prvom stepenu  

Ukupno 
primljenih 
predmeta 

 PRIMLJENI 
PREDMETI  

Ukupno 
rešenih 
predm. 

REŠENI PREDMETI Ukupno 
nerešen. 
predm. 

NEREŠENI 
PREDMETI  

Prene� 
predm.  

Godina   ALB SRB BOŠ   ALB SRB BOŠ   ALB SRB BOŠ   

2000. 174 174     124 124     50 50       

2001. 321 317 4   218 214 4   102 102     1 

2002. 406 398 8   225 217 8   174 174     7 

2003. 517 476 41   352 311 41   161 161     4 

2004. 989 557 432   393 252 141   586 295 291   10 

2005. 1732 1679 53   666 666     1053 1053     13 

2006. 1610 1590 20   657 637 20   944 944     9 

2007. 1644 1625 19   648 629 19   982 982     14 

2008. 1491 1466 25   557 534 23   934 932 2     

2009. 1133 1124 9   363 356 7   770 768 2     

UKUPNO 10017 9406 611 0 4203 3940 263 0 5756 5461 295 0 58 
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OPŠTINSKI SUD U KAMENICI/KAMENICË – Krivični predme�      

            
 OPŠTINSKI SUD U 
KAMENICI – Krivični 
predme�  

Ukupno 
primljenih 
predmeta 

PRIMLJENI PREDMETI PO 
NACIONALNOSTI  
STRANAKA 

Ukupno 
rešenih 
predm. 

REŠENI PREDMETI PO  
ETNIČKOJ PRIPADNOSTI 
STRANAKA 

Ukupno 
nerešen. 
predm. 

Godina   ALB SRB RAE Ostali   ALB SRB RAE  Ostali   

2000. 91 64 1 26   91 64 1 26   0 

2001. 163 136 4 23   162 136 4 22   1 

2002. 139 120 5 14   138 120 5 13   1 

2003. 151 118 16 17   151 118 16 17   0 

2004. 293 93 12 188   141 93 12 36   152 

2005. 210 171 11 27 1 199 170 11 17 1 11 

2006. 148 108 15 25   145 107 15 23   3 

2007. 142 103 22 17   132 100 21 11   10 

2008. 176 135 20 21   93 79 10 4   83 

UKUPNO 1513 1048 106 358 1 1252 987 95 169 1 261 

 
 
 
 

 
OPŠTINSKI SUD U LIPLJANU/LIPJAN – Ostavinski predme�      

          
 Opš�nski sud 
Lipljan/Lipjan– 
Ostavinski 
predme� 

Ukupno 
primljenih 
predmeta 

PRIMLJENI 
PREDMETI 

Ukupno 
rešenih 
predm. 

REŠENI 
PREDMETI 

Ukupno 
nerešen. 
predm. 

NEREŠENI 
PREDMETI 

Godina   ALB SRB   ALB SRB   ALB SRB 

2000. 19 11 8 17 9 8 2 2 0 

2001. 70 32 38 69 31 38 1 1 0 

2002. 109 69 40 107 68 39 2 1 1 

2003. 124 57 67 126 58 68 0 0 0 

2004. 121 64 57 120 64 56 1 0 1 

2005. 83 40 43 77 38 39 6 2 4 

2006. 141 84 57 123 78 45 18 6 12 

2007. 243 155 88 223 124 99 20 20 0 

2008. 247 131 116 133 46 87 114 88 26 

2009. 138 109 29 67 40 27 71 69 2 

UKUPNO 1295 752 543 1062 556 506 235 189 46 
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Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

DO DA TAK 2

ZA KON SKI OKVIR KO JIM SE URE �U JU PI TA NJA NA CI O NAL NIH MA NJI NA – 
HRONOLOGIJA: 

UREDBA UNMIK-a br. 2001/9 O USTAVNOM  OKVIRU ZA PRIVREME NU SA MO U PRA VU (15. 
maj 2001.) - Po gla vlja 3 i 4 

Ustav ni okvir za pri vre me nu sa mo u pra vu us po sta vio je ce lo vit prav ni okvir za sa mo u pra vu u obla sti 
za ko no dav ne, iz vr šne i pra vo sud ne vla sti.  Iako je dao ši ro ke nad le žno sti ko sov skim in sti tu ci ja ma,  naj-
vi šu vlast osta vlja is klju či vo Mi si ji Uje di nje nih Na ci ja na Ko so vu (UN MIK). Ustav ni okvir za pri vre me nu 
sa mo u pra vu je pr vi pro pis u ko me se pra va za jed ni ca de talj ni je de fi ni šu. Ka ko je na po me nu to, ter min 
„za jed ni ca” ši ro ko je de fi ni san kao „za jed ni ca sta nov ni ka ko ji pri pa da ju is toj et nič koj, ver skoj ili je zič koj 
gru pi”.  U Po gla vlju 3 Ustav nog okvi ra na vo di se da bi pri vre me ne in sti tu ci je sa mo u pra ve (PISG) tre ba-
lo da se pri dr ža va ju me đu na rod no pri zna tih ljud skih pra va i osnov nih slo bo da i da obez be đu ju nji ho vo 
po što va nje, a to su pra va utvr đe na u: a) Uni ve zal noj de kla ra ci ji o ljud skim pra vi ma; (b) Evrop skoj kon-
ven ci ji za za šti tu ljud skih pra va i osnov nih slo bo da i nje nim pro to ko li ma; (c) Me đu na rod nom pak tu o 
gra đan skim i po li tič kim pra vi ma i nje go vim pro to ko li ma; (d) Kon ven ci ji o ukla nja ju svih ob li ka ra sne 
dis kri mi na ci je; (e) Kon ven ci ji o ukla nja nju svih ob li ka dis kri mi na ci je že na; (f ) Kon ven ci ji o pra vi ma de te-
ta; (g) Evrop skoj po ve lji o re gi o nal nim i ma njin skim je zi ci ma; i (h) Okvir noj kon ven ci ji Sa ve ta Evro pe za 
za šti tu na ci o nal nih ma nji na. Po gla vlje 4 sa dr ži op šte od red be o pra vi ma za jed ni ca i nji ho vih pri pad ni ka. 
Ustav ni okvir pred sta vlja va žnu oko sni cu ko sov skog prav nog si ste ma.

http://www.unmi kon lin e.org/c ons tf ramewo rk .h tm

 UR EDBA UNM IK -a br. 200 0/ 1 O ZAJEDNIČKOJ  PRIV REMENOJ ADMINISTRACIJ I N A 
K OSOVU ( 14.  j anuar   2 00 0.)

 Ure dba UNMIK -a  br.  20 00/1 o zajed nič ko j pri vremenoj  a dministra tivn oj stru ktu ri  nalaž e  da  sve  z ajednice 
budu u ključe ne  u upr avl janj e privremenom administracijom kao i da budu pravično zastupljene. 

http://www.unmik on l ine .org/ reg ulations /2 000/reg01-0 0.htm

UREDBA UNM IK -a br . 2000 /45 O SAMOU PR AV I  OPŠTINA  NA KO SOV U  (1 1.  avgust, 200 0. ) 

Sledeći v až an kor ak ka obe zb eđi vanju u češć a manj in a n ačinje n j e  u avgustu 20 00. godi ne, kada je 
Specija ln i  pr edsta vni k Genera ln og sekretar a (SRSG)  doneo Ure dbu br. 2000/4 5  o samou pravi  op ština  
na Kosovu. U  Od eljku 2,  čla nu  2.3  kaž e se:  „S vi organi  i tela o pš tine dužni  s u  da  obezbede  da stanovn ici 
opštine uživa ju sva  pr ava i  slo bode bez  razl ikovanja po  bilo k om  o snovu,  k ao  što su ras a, et ničk a pripa-
dn o st,  boja kož e,  po l, je zi k, relig ij a, pol it ičko ili dr ugo mi šljenje, naci onalno  il i socija ln o po reklo , i mo vina, 
rođ en je i li  drugi s tatu s, i da  ima ju pravične i  r a vnopravne mog ućnos ti  z a zapošlj avanje  u  opštinsk im  
služ bam a na svim  ni vo ima.”

K ro z  svoju  politik u i  p raksu, op št ine o st va ru ju  potreb e za  unapređen je m  suživota s voj ih  s tanov ni ka  i  
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stvaraj u  odgovaraj uće usl ov e koji  će  omogući ti  svim zaj ednicama  izr ažavanje ,  oč uvanje i razvoj  njiho vog 
etn ičk og , kultur no g, ve rsk og  i jez ičk og  iden titeta .  U  ovoj  Uredbi  te rmin „za jednice” oz nač ava zaj ednice 
stanovnika koji pripadaju istoj etničkoj, verskoj ili jezičkoj grupi. 

ht tp: // ww w. unmikonline.org/regula tio ns/2000/reg45 -00.htm

 ZA KON PROTIV  D IS KRIMINAC IJE ,  br. 200 4/3  ( 19 .  februar  2 00 4. )

Svrha o vog za ko na  je spreča va nj e i su zb ijanje  d iskr im inacije ,  promo vi sanje stva rn e jednakosti i s pr-
ovođenje na če la rav nopravno st i građan a  Koso va  p re d zak ono m (član1).

Uređe nj e ovih  p itan ja  koja se  odno se na  n ediskr im inac iju zasni va s e na:  
a)  n ač el u rav nopra vnosti  - neće bi ti nikakve  nepo sredne  ili p os redne dis krimina cije bi lo  koje  oso be ili 
osob a n a osno vu  pol a, roda ,  uz rasta, b ra čno g stanj a,  je zika,  fiz ič kog ili men ta lnog ne dos tatka,  s eksualn og  
 opr ed eljenja ,  p oli tič ke pripadn os ti  ili uv erenja,  etn ičkog  po rekla, n ac ionaln os ti, verois posvesti i li vero va-
nja, rase ,  društv eno g por ekl a, i mo vine, rođenj a ili bilo ko g d ru gog s tat us a;
b) načelu p ra vične  za stu pljenosti  svih o so ba  i svih pripa dn i ka zajedn ic a kad  j e  u  pitanju  za po sle nost  u 
 jav ni m org anima  na  s vim n iv oima;
c) načelu razum ev anja i  me đuetni čk e toleran cij e među  gr ađ anima Kosov a  (č lan 2); i
(j)  načelu  p rav ičnog  su đe nja i pravičnog postupanja pred sudovima i svim drugim pravosudnim organima  
(član 4).

 http: //www.unmi ko nline.o rg/regulations /20 04/re200 4_3 2a le04_03 .pdf

SP ORAZUM  IZM EĐ U UNMIK-a  I  SAVET A  E VRO PE (Co E)  O TEHNIČKIM ARANŽMANIMA  U 
 VEZI S OKVIRNOM  K ON VENCIJOM  ZA ZAŠ TIT U  NACIONAL NIH  MANJ IN A  (3 0. jun  20 04 .) - 
 čl anovi  1.  i 2.

Sprovođenje Okv irn e  konvencij e za z ašt it u nacionalnih manji na ma  K os ovu na dgl ed a CoE (član 1. o 
poštovanju Okvirne konvencije i član 2. o modalitetima nadgledanja). 

 ht tp:// ww w.u nhcr. or g/refwo rld/catego ry ,L EGAL,COE, ,SRB,4 418 21 b44,0.ht ml 

REZOLUCIJA KOMITETA MINISTARA S AVE TA EVRO PE   O  SPROVOĐENJU OKVIRNE 
KONVENCIJE N A  KOSOVU  (21. jun 2006.)

http://www.internal -disp la ce ment.org/8025708F004CE90B/( httpD ocuments)/E90EFF7A926630 B2C125-
73 A600463555/$file/Reso lution+ResC MN(2006)9.p df 

UR EDBA U NM IK-a br.  2006/36  O PRA VN OJ POMOĆ I ( 7. jun 2 006 .)

Svrha ove  uredb e  je  da usp ostavi jednist ve n  siste m pra vne  pomoć i u kri vi čn im, g rađ an skim i up ravnim 
p it an jim a, koj im ć e s e  obezbediti pun a zaštita  p rav a i  inter es a  zajednica  u skl adu sa među na ro dnim 
i nstrument im a.  Ovom  Ured bo m je u spost av ljena Komisi ja za  pravnu po moć, kao  nez avisno telo  za  
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pru žanje p rav ne pomoći  on ima  kojima  bi  b ez tog a pristup  p rav di bio  us kr ać en usled  n ed os ta tka sre-
dstav a.  Pod rukovo dstvom  Kom is ij e,  kojo j  je  odgo vo rn a, Kancelar ija  za koo rdi naciju p ravne  p omoći 
im a svojstvo sekre tarijat a Komisije  zaduž enog za up rav ljanje sist emom pravne  p om oć i i n ad zor na d 
pet okružn ih bi roa za  prav nu  pomoć.   U  Pogl avlju 1,  član u  2.4  (R uk ov od eća n ačela) ka že se: „Pr avna 
 pomoć  biće p už ana bez n eposred ne ili  po sredne  dis kriminacij e b ilo ko g  lica  na osn ov u  pola,  rod a,  
u zrasta ,  bra čnog s tan ja , jezika, m en talnog  ili  fizič ko g nedos ta t ka,  s eksualn e  o rij en tacije, po li ti čke pri-
padnos ti  il i uver en ja, etn ič kog porekl a, naciona lnosti,  v eroispovesti ili v er ovanja,  rase, soc ijaln og  pore-
kla, r ođ en ja ili b il o kog  dr ugog statusa. “ Čla n 2.5  predvi đa  da sist em  p ravne  po mo ći bud e  usagal aš en 
s važe ći m  zakonom  i da pr avn a  pomoć bud e p ružan a  n a j ezicim a p ropisanim važeći m zak on om, a 
naroči to  O kv irnom ko nv en cijom za  zašt it u nacio naln ih ma nj ina.  Čl an  1 0 Ure dbe odn osi s e  na  krite rij-
ume za dob ij anje pr avn e pomo ći i  de tal jn o navod i katego ri je  lica, p rema  re dosledu prvenstva za dodelu 
sredstava, koji ispunjavaju uslove za dobijanje pravne pomoći. 

http: //w ww.un mi konline .org/regulations/unmikgazette/02engli sh/E2006re gs /RE2006_ 36. pd f

KO SOV SKI ZAKO N  O  UPOTREBI JE ZIKA – Za ko n br.   0 2/L -37 (26 . jul 2006.)  

S vr ha ov og Zakon a  je  p oštovan je  jezičkog  ide ntiteta  s vih osoba  i stva ran je  ambi je nta u ko me  će sv e 
 zajedn ic e moći da  iz ražava ju  i čuva ju  svoj jezičk i  ident ite t.  U op štim  odredb ama Zako na  o upotr ebi  
jezika  opi suje se  up ot re ba  služben ih jez ik a,  k ao  i  jezika z a je dn ica č ije je zik  nije u  službe no j upotreb i, u 
koso vs kim instit uc ijama  i  dru gim org anizac ija ma i predu zećima koja  ob avljaju  jav ne funk cij e i uslu ge .  U 
Zak on u se u tv rđuj e ravn opr avan status  alb anskog  i s rp sk og , kao je zi ka u slu žb enoj  upotrebi na Koso vu  i 
 njihov a r avno pr avnu up ot rebu u  svim  kos ov skim institucijama . U Zak onu s e takođe  kaže da će  se  u opš-
ti nama upotre bl jabat i  i  je zici d ru gih zajednica, kao š to su tur sk i, bošnjač ki i romski , kao službeni jezici 
pod us l ov ima  definis anim Zako no m.  

ht tp ://ww w. assembly -koso va .o rg/common/ doc s/ligjet/2006_02- L37_en.pdf

S VEOBUHV AT NI  PREDLO G Z A REŠENJE  STATU SA  K OSOVA  - MARTI A TH ISARI  
(2 .  februar 2007.)  

 U  apri lu 2007. godi ne , Speci ja lni i za slanik  UN  M ar ti Ahtisari po dn eo  j e Savetu be z bed nosti U N svoj 
sveobuhvatn i  plan za  re šenje stat us a Kos ova („ Ah tisarijev plan”).  Ahtisa ri jev plan ob uh vata g la vn i tekst s a 
 15 čl an ov a,  u  kojima  se utvr đuj u opšt a načela ,  ka o i 12 a ne ksa u  ko jima se ta  nač ela raz rađ uj u.  U fok us u 
 Ahtisar ij evo g pl ana je z aštita pr av a, id ent iteta  i kulture  kosov sk ih  ne- al ban skih z aje dnica,  u kl jučujući  i  
uspost av ljanje ok vi ra za  nj ihovo  a kt i vno učešće  u javn om  ž ivo tu. S pec ij al ni izas lanik Ah tisar i j e takođe 
p re dložio d a  Ko sovo po st an e n ezavi os no,  u z perio d m eđunaro dn e  sup ervizi je. Druge kl jučn e odr edbe 
o vog rešen ja  pre dviđaj u: Multietn ičku  dem ok ratiju  -  ko sovsko  multiet ničko dr uštvo će u pravlja ti  samim 
sob om  na  demok ratski n ači n  i  uz puno pošto vanje  vla da vine prava, l ju dskih p rava i o snovnih  s loboda, 
u z  unapre đen je mira  i prosp eritet a z a sve sv oj e stanov nike); U stav Kos ova  u koji  će  bi ti ugra đena ova 
na čela: M anj is ka prava  i  učešće m an ji na -  sre dišnji  e lement  P lana j e  zaštita  i  un apređenje  p rava  svi h 
 ljudi i zaj ed nica na  K osovu , u klju čujući  zaš titu njiho ve  k ulture,  je zik a, obr az ova nja i  sim bo la  z ajedn ice. 
Plan ta ko đe pre dv iđa za stupljeno st  kosovs ki h ne- Alb anaca  u najvažn ijim p ol itički m i nst it uc ij ama kak o 
 bi  s e očuvala nji ho va pr av a i oh ra brilo nj iho vo akt ivno  učešće  u j avnom ž ivotu;  De ce ntraliza ci ju – Athi-
sarij ev plan  predla že  da vanje širo kih o vla šćenja opštin sk im vlast ima.  Srps ka  zajedni ca  na Kos ov u  bi 
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imala  visok st ep en nad ležnos ti  za  svoj e pos lo ve, št o uključ uj e zdr avs tv enu  zaštit u  i  visoko  obrazovanje. 
Obla sti  u  kojima  srpska  z ajednic a čini već in u imale  b i š irok u fin an si jaks u autono mij u i mogle  bi  da  na  
tran spa rentan nač in prim aju  s re ds tva iz S rb ij e i uspostavljaju  međuo pš ti nska partn ers tva i pr ekogran-
ičn u sarad nj u  sa srp sk im insti tucij ama.  Formiralo b i se ili  znatno  p roširi lo  šest već inskih  srpskih opšti-
na :  Gračanic a/G ra qanicë, Novo Brd o/N ovoberd ë,  Kl okot/ Kllokot, Ranil ug/ Ranil lu g,  Parteš/ Pa rt e sh  (već 
fo rmi rane ) i Mitr ovica/Mit ro vicë. K os ovski  pr av osudni  sistem b io bi  etnički nezavisan, pro fe si onalan i 
nepr istrasan. P lanom   se  ta k ođ e pred viđ a formiran je  no vog U st av n og suda.  

http://www .a usw aerti ge s-amt.de/diplo/de/Europa/Sue do ste uropa /D ownloa ds-und-Dokume nte/Ahtis-
aari-Plan.p df 

USTAV R EP UBLIK E K OSOVO  (15. ju n  2008.) 

U stav Re pu blike  Ko so vo stupi o  je  na sn ag u  15. juna 20 08 . godine . O n  sadrži od redbe k oje se o dn ose na 
jav ne funk ci je  za snovane  na  na čelima  jedna kosti pred zakonom  i poš tovanju  os no vn ih prav a  i  slobod a, u 
skl adu  s međun aro dn im stan dardi ma .  Po red toga , Ust av ide i k ora k  dalj e pred vi đa jući sprovođenje mera 
za zaštitu i unapređenje prava pojedinaca i grupa koje su u neravnopravnom položaju. 

http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf

Glava II: Osnovna prava i slobode - članovi 24, 31. i 32.

Glava II Ustava Kosova sadrži članove koji opisuju osnovna prava i slobode koja se odnose na:  jednakost 
pred zakonom (član 24.), pravo na pravično i nepristrasno suđenje (član 31.) i pravo na pravni lek (član 
31).

Glava III: Prava zajednica i njihovih pripadnika - članovi 57, 58, 59, 60, 61. i 62.  

Glava III sadrži članove koji opisuju specifična prava, pored ljudskih prava i osnovnih sloboda navedenih 
u Glavi II, stanovništva koje pripada istoj nacionalnoj, ili etničkoj, ili jezičkoj, ili verskoj grupi koja je 
tradicionalno prisutna na teritoriji Kosova (zajednice). Pored toga, u Glavi III opisane su zakonske 
obaveze koje proističu iz  člana 58. koji se odnosi na odgovornosti kosovske države kad je u pitanju 
obezbeđivanje odgovarajućih uslova da bi se omogućilo zajednicima i njihovim pripadnicima da sačuvaju, 
zaštite i razvijaju svoje identitete.  Zatim, u članu 59. se navodi da pripadnici zajednica imaju pravo, 
individualno ili kao zajednica, da: izražavaju, održavaju i razvijaju svoju kulturu i čuvaju suštinske 
elemente svog identiteta, odnosno veroispovest, jezik, tradiciju i kulturu; stiču obrazovanje u javnim 
obrazovnim ustanovama na jednom od zvaničnih jezika Republike Kosovo po svom izboru, na svim 
nivoima; upotrebljavaju svoj jezik i pismo u odnosima sa opštinskim vlastima ili lokalnim kancelarijama 
centralne vlasti u oblastima u kojima predstavljaju dovoljan udeo u stanovništvu, kako je to propisano 
zakonom.  Član 60. odnosi se na uspostavljanje Konsultativnog veća za zajednice, koje deluje pod okriljem 
Predsednika Republike Kosovo i u kome su zastupljene sve zajednice. Konsultativno veće ima mandat 
da:  obezbeđuje mehanizam za redovnu razmenu mišljenja između zajednica i Vlade Kosova i pružanje 
mogućnosti zajednicama da u početnoj fazi daju komentare na zakonodavne i političke inicijative, koje 
može da pripremi Vlada; predlažu takve inicijative i nastoje da njihova mišljenja budu budu uključena 
u relevantne projekte i programe. Zastupljenost u javnim institucijama i institucijama lokalne uprave 
predmet je članova 61. i 62. ove Glave. 
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ZAKON O ZAŠTITI I UNAPREĐENJU PRAVA ZAJEDNICA I NJIHOVIH PRIPADNIKA NA 
KOSOVU – Zakon br. 03/L- 047 (13. mart 2008.)

http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=56
&lang=en
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 EXE CUTIVE SUMMA RY  

 T he Humanitar ian La w  Center Kos ov o (HLC  
K osovo) visited mos t c ou rts in Kosov o in the 
period from Ma rch 20 09  until February 2 010  and 
c ond uc ted intervie ws wi th  the ir  r epresentatives 
 wit h the inte nt i on of o bta in ing info rmation a bout 
the em ployment  rate of me mb ers of m in or it y 
commun ities in c ou rts in Kosovo,  to see  whether  
conditi on s exist for the provision  of free lega l aid,  
whether c ou rts i n Kosovo respect the Law on the  
U s e of Languages and  in whic h cases me mb ers 
of m in or it y com mu nities ap pe ar as parties, i.e. 
what  is the nu mbe r of c ompleted  ca ses st ruc-
tured accordin g  t o  the nationa li ty of part ie s. The 
research  ha s b een compl eme nt ed by interv iews 
with m em be rs  of communities who  had  h ad an 
oppo rtunity to  ac cess  the Kosovo co ur ts.

HLC Kosovo find s that  th e legal frame wo rk  which  
re gul at es represen tation of  me mbers of  m in or ity 
comm un ities i n j ud icial inst it utions in Kosovo is  
no t f ully impleme nt ed. The  fr am ework stip ul ates 
th at  ju di cial in stitutions  sh ould be comp rised of at 
least 15 per  ce nt  of non-Albanians, out of which 8 
 pe r  cent of  position s  sh ould be allocate d  to Serbs. 
Ho we ve r, the  pr edominant m ajority  o f ju dges, 
magi st ra tes  and adm in istrati on officers co me  from 
th e  Albanian  communit y.
 
Co ur ts ’ repre sentatives claim that the ri ght to free 
l e gal  aid is guarant ee d for all  ci tizen s of Kosov o 
unde r  th e same conditi ons. On the  ot her han d,  a 
large  maj or i ty of i nterviewed  members  o f  et hnic 
com mu nitie s i n Kosovo i nf ormed  HLC Kosov o 
that they ha ve not b een informed about their ri ght 
to free  le ga l aid; ther efore, they could n ot  use it, 
al t hough they n eed ed it.
  
C on cerning implementation of the Law  o n  the 
Use of  L anguages, HLC Kosovo finds  th at the 
l aw  is  generally imp lemented in all cour ts  in 
which th e r esearch  w as co nducted . Koso vo  co ur-
ts issue d oc umentati on   in offici al  languages of 
K osovo, i.e.  i n Serbia n and  Albanian. A lso, cou rts 
in  Prizre n/ Pri zr en issue docume ntation  in   the 
Tu rkish langu ag e  since t hat lang ua ge is al so   an 
official  la ng ua ge in th e  munici pality, bes id e Serbia n 

 and A lb anian.  Kos ov o  judicia l  insti tut ion s  provide 
 in terpretation  se rvice t o all parti es , Serbian and 
Albanian  as well as  in Turk ish in  Pr iz re n/Prizre n 
 municipalit y. However,  it should be s tre ss ed  that 
a n insuffi cient nu mbe r of court translators  a nd a 
lack o f e qu ip m ent f or  sim ul taneous int e rpret atio n 
may cau se obsta cl e s in courts p ro ceeding s.  All 
official  documents which  c ou rt s use in com mu-
nication wit h  citizens  ar e pre pa red by  the Ko sovo 
Judicial Counci l i n Pris ht inë/Priš tina.  H owever, 
those doc um ents are n ot prepare d  in Tu rkish. 

Kosovo courts  are not abl e to  keep up-t o-dat e 
records about case s. Most of them have  sti ll not  
h ad  elect roni c databases  i ns talle d and therefor e 
keep  t rack of  ca ses manuall y.  Howev er,  HLC 
Kosovo conc ludes tha t the number of  cases in 
w hi ch membe rs  o f  minor it y communi ti es appear 
 as  p arties, has increased  year  by year.  These cases 
 are  m a inly  no n- contenti ou s  litigation  p ro ced ures 
a nd inheritance mat te rs , whic h the m unicip al 
 courts have co m pleted i n the g re atest n umber. 
Ho we ver, based o n  r esearch  a nd  availa ble stati-
st ical d ata  HLC Kosovo  concludes that the re  i s a 
lack of ef fi cienc y in the Kosov o courts , which go es 
in  li ne with the major p os it io n of all  c ommunities 
in Kosovo  wh ich  are very dissat isfied with the 
court s’ work. On th e  other han d, HLC  Ko sovo 
is,  also,  inf orm ed  b y court representati ves  of a 
lack  of te ch ni cal and huma n reso urces for a  m or e 
successf ul prosecut ion  of  cases. 

INTRODUCTION  

From  Ma rch 2009 un ti l  Fe bruary 2010  Humani-
t ar ian Law Ce nt er Kos ovo  (HLC  Ko sovo) cond-
ucted res earch i n o rd er to obt ain in fo rmati on  
whethe r K os ov o judicial i nstituti ons ful ly  respect 
the legal fr ame work1 for  th e protection o f 
 minority  rights related  to  courts’ wo rk, includi-
ng the em ployment r at e of mem be rs  o f minori ty  
comm un ities i n K os ov o judicial i ns titutions. T he  
purpose of the res earch was  t o  get a sense  of  
p a rtiality  or  im p ar tiality, pr of es sionalism  an d eff-
iciency of Kosov o courts and to  id ent if y gaps in 
 implem e nt ation of l eg al measu r es  an d  mecha ni-
sms guaranteeing minority  rights , w it h the ov e rall 

1 When it comes to legal 
framework, HLC Kosovo 
monitored implementation 
of the dispositions of the 
Kosovo Constitution article 
57 of the Chapter III  in con-
nection with articles 24, 31 
and 32 of the Chapter II  of 
the Constitution and Anti 
- Discrimination Law point 
(j) of the article 4 of this law 
regulating equal treatment 
for all citizens in front of 
justice regardless of ethnic 
background, articles  (12) 
to (18)  of the Law on use of 
Languages regulating the use 
of language in court proceed-
ings as well as UNMIK regu-
lation 2006/36 on legal aid.
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obj ec tive of ra is ing awa reness of d ecisi on  makers 
on t ho se issues. 

I n  relation to  th e purpose o f  the re sea rch HLC K oso-
vo  conducted 48 i nte rvi ew s  with the  re pr esenta tives 
of  Munic ipal Cour ts, Mino r Courts, Dis trict Cour-
ts, Hi gh  Court for Mino r O ffenc es and the Su pre-
me  Court and 32 in terviews wi th  t he  members  of 
communit ie s who have been part ie s and  still a re  
 parties  in  pr oceed ings befor e  Kos ov o courts.

G eo graphically,  th e rese ar ch wa s conducte d 
 Kosov o  wi de: HLC  Ko sovo r ese ar chers condu cte d 
i nt er views with re pr esent ati ves o f the K os ovo 
Suprem e Court, K osovo  Hig h Court  for Mino r 
Offences, district  cou rts in  Prishtin ë/ Prištin a, 
Gjila n/Gnjilane, Prizren/Pr iz re n, and  Pejë/Peć, 
m unicipal  c ourts in Gllogov c/ Gl ogovac , Poduj-
evë/Poduje vo,  Lipj an /Lipljan,  V ushtrr i/ Vučitr-
n,  Skende ra j/Srbica, Feriz aj /Uroševac, Kaçan-
ik /K ačanik, Kamenicë /K am enica, Malishev ë/
Mal iševo,  Suharekë /Suva Re ka , Prizr en /Prizren , 
Rahove c/Oraho vac, D ra gash/Dragaš, Deqan/
Dečan e,  P ejë/Peć, Gjak ovë/Đakovica, K linë/Kl in a 
 and Is tog/Istok,  munici pal  courts for  minor o ff-
ences in Gllogo vc /G logovac  Poduje vë/Podujev o ,  
Lipj an /Lipljan,  V ushtrr i/ Vučitrn , Skende ra j/Srbi-
ca , Gjila n/ Gnjilan e,  Feriz aj /Uroševac, Kaqanik/
Kačanik, Kamenic ëK am enica, Malishev ë/Mal-
iševo,  S uharekë /S uva Reka , Rahove c/Oraho-
vac, D ra gash/Dragaš, Deqan/Dečan e,  P ejë/Peć, 
Gjak ovë/Đakovica , Klinë/Kl ina,  Istog/Istok an d 
 de partme nts of the Mun ic ip al cou rt and the  
Munic ipa l Court f or  Minor  Of fences in F erizaj/
Uroševac in Štrp ce/S htërpce and in  a  d epartm-
ent of the Municipal  Cou rt fo r  Prishtinë/ Pr iš tina 
located in Gr ačanica/Graç anicë. 

D ur ing t he  p rocess H LC Kosovo  r e search ers were 
unable to obtain  i nf ormati on  from the judiciar y 
b od ies in  M it rovicë /M it rovica, Le posavi ć/Lepo-
saviq  and Zubin Potok/Zubin Potok  due t o the 
fact that  tho s e courts  are  not  functioning sinc e 
February  2 0th, 20 08.2 Also, HL C K os ovo have 
not got  i nf ormati on from the Municipa l C ourt in  
Prishti në /Priš tina,  G jilan/Gnj il an e,Viti /Vitina th e 
Muni cip al Court for Minor O ffe nces in  Prishti në/

Priština , Pri zr en/Prizren an d V iti/Vit in a  due to  
work load, t herefore th os e cou rts  c ould not provi de  
information  to HLC K os ov o. I n the case of Mun-
ic ip al Court  in  Gjak ovë/Đakovica HLC K oso vo  
could  no t  get any  in form ation because  of unw ill-
ing ne ss  of the co ur t represe nta ti ves to provide  a ny  
i nformation to  th e  organizatio n.  

1.  METH ODOLOGY
 
T o  en sure substantial communi ca tion and good 
fl ow  of research HLC Kosovo prepared an d  sent a 
lett er  to a ll presiden ts of  Ko so vo c ourts a nd  court 
adminis trators informing the m  about the g oa l of 
the  resea rch  a nd defining thei r  contribution  f or 
the outcom e of th e  r es earch .  Th e  sp e cial guide li ne 
questi onn aire was p repare d  to  app roach the court 
administrators  an d  as well as for  th e interv ie ws  
w ith t he  min or it y communitie s  representati v es.  
T he   purpose  o f the ques tionnaires prepared for  
courts was to f in d out a n swe rs on the follo wi ng  
q uesti ons :

Do the  mi norit ies approach the Kosov o • 
 co ur ts? 
To what extent are mino ri ties  represented i n • 
the Kosovo j ustice s ys te m (number of judg es , 
 pros ec utors ,  jury and adm in is tr ative  officers)  
D o min ori ties respond to the Kosov o  justice • 
syste m (do they  appea r in th e  trials  and o ther 
cou rt  session s  co ur t cases - invol ving m in-
orities;  how man y  c ases m in ority  members  
initiated before Courts  si nce 1999, how many 
are  finish ed?) 
Which  ty p es of cases hav e been init ia te d? • 
To what  ex te nt are minoriti es  familia r wit h • 
t he possi bi lity of  seeking justi ce in Kosovo? 

 Du ri ng the  field wor k,  c onside rable sampl e o f 
mate ri als have been  collect ed  rel ate d to the courts  
c orresponde nce wit h  th e  parties  i. e . court  certi fi-
ca tes, subpoenas,  court de cision s, bills of lading, 
cou rt fines, calls  f or ma in   trials  e tc. HLC K osovo 
r eceived  copies of  wo rking  re po rts is sued by sev-
er al  Munic ipal Courts  and M uni cipal C our ts for 
Minor O ff en ce s submit te d to  th e Secre ta riat of 
Kosovo Judicial  C ou nc il, as  well as the c onsiderab-

2 OSCE report, Court Sys-
tem in Mitrovicë/Mitrovica, 
monthly report - December 

2008



Humanitarian Law Center Kosovo

9 7

Iz ve štaj o to ku kon sul ta tiv nog pro ce sa o in stru men ti ma za utvr đi va nje či nje ni ca o rat nim zlo-
či ni ma i dru gim te škim po vre da ma ljud skih pra va u post-ju go slo ven skim ze mlja ma

le  number of  th e reports pr ep ared for purpo se   of 
HLC Kosovo r esearch. 

 As  prev iou sl y  stated, H LC Kosovo  intervie we d  32  
members  of ethnic communitie s  who were and 
 st i ll are p ar ties  in  the  proceedings befor e  Kosovo 
co urts, fo r the  pur pose of get tin g their i mpression  
h ow justice is ser ved in  Kosov o. D ue to the t im e 
frame con st ra in ts the  r es ea rch on com mu nitie s’  
experi enc e  wi th Kosovo  ju dicial institu ti ons was  
l im it ed  t o the following m unicipal it ies: Pejë/Peć, 
 Gj il an/Gnji lane, Ka menicë/Kamenica, Pr izr en/
Prizre n, Pris htin ë/Priština a nd  L ip ja n/ Liplj ane. 
T hose m un i cipalities  w er e  chosen  because t he  
c on sider able amount  o f  minori ties l iving i n m en-
t ioned ar eas. Dur in g inter v iew ing pr ocess  follow-
ing questions we re posed:

Did they e ve r add ress any of  the Kosovo  c ou-• 
rts? If the a nsw er is neg a tive, try  to   explain 
the reason s i.e. because they  did n o t have 
to, or due to other reason s (i.e . it is fa r from 
the place w here th ey live, they do not have 
transpor t,  or t hey do not trust  the Kosovo  
c ou rts)? 
If th e a nswer is posit ive then, exp lain to  • 
which  cou rt  they addr essed (court,  jur-
isdiction,  p la ce) an d to describe the  p a rticular 
c ase?  
In which la nguage did they addr es s the  court ? • 
D id  t hey receive  a court  ex pl anation and if 
a ns w er is p ositive , in whic h language: mo th e r 
tongue or another language. 
 Which la ng u age has been us ed during p ro-• 
c eeding s,  and  w hether they  recei ved int-
erpretation in their mot he r  tongue? 
 If they had  not received any answ er  fr om • 
court or if they  had unsatisfied with  work of 
court did  th ey  ever complain? 
Are they familiar with free legal ai d  a nd did • 
 th ey ever use the mentione d  servi ce ? 

At  the en d,  HLC Ko so vo res earch  team performed  
sever a l  field  v isits to the Court  Lia ison offi ces 
 which are estab li shed by  d epa rtment for the  
J udici al  Integrati on  of the Kos ovo Mini stry o f 
Just ic e  and function u nd er UNMIK  regul at ion.3 

The man da te of t hose offic es  is to prov id e transp-

or t, technical  and jud ic ial serv ices to t he  c ou rt 
part ies in  order to faci lit ate easiest ac cess to th e 
 justice  fo r  th e members o f  minorit y  co mmunit ies. 
The F ollowing  que sti on s  have been  posed  to  r ep-
resentatives of tho se  institutio ns:
 

What is the  purpos e  of es ta blishing Court • 
L ia ison  offic es?
W ha t kind of  as sistance do those offices of fer • 
and  to   whom?
How many ca se s have they receiv ed ?• 
What is the feedback from  ser vice users?• 
 What kind of complaints  t hey face  in  da il y • 
work w it h  people ?

1.1. Difficult ies in ob tai ning da ta 
 fr om the courts

 Collect in g informa tio n from the cou rts  registers 
presented a big challenge to t he  H LC  Kosovo 
work  due to  t he  lack of computerized c ourt da ta-
base and the fa ct  that c our t parties are  not clas-
sifi ed according  to the eth nic ba ck ground.  This 
mean s that c ourt re gisters have no spec ial colu-
mn w hich identifie s  the ethnic  b ac kground of th e 
parties.  O ur rese ar cher was obliged   to po litely 
request fr om th e var io us   courts  staff to spa re  
some  a d ditiona l time and to provide r equested 
data, which again wa s pendi ng  from the fre e will  
o f  court p ers onnel. Very oft en the rese arc her tog-
et her with  th e court p ersonnel were obliged t o 
 manually tr anscribe th e court  registe rs i n order 
to id entify the  et hnic ba ckgro un d  o f the cou rt  
parties. Th ose situations   had an  impac t on the 
resea rc h since in  som e  cases it w as   di fficult to 
dis tinguis h  the nationa lity of the cou rt  parties 
i.e.  members  of R AE  commu nity which  us ually 
 have  si milar n am es and surnames like  the Al ba-
nian majority.   The  calculatio n of th e rece ive d, 
completed a nd   pendin g cases accor ding to  t he 
nat ion al lines  of t he court  p arties also prese nt-
ed an  o bstacl e in creating the precise  ge ne ral 
da ta because  courts often did not have  compl ete 
in formation on how many cases  we re  solved pe r 
 ye ar but  only  in fo rmation abou t  c umulated cases 
 inherited fr om p revious years which had b een 
transferred to the  ne xt ye ar. Also th e  fact that  

3 UNMIK regulation 2005/53; 
UNMIK regulation 2006/25 
(XV, Viii) (http://www.
unmikonline.org/regulations/
unmikgazette)
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HLC Kosovo co ul d  not obtain the data from t he 
 Municipal Courts in  Prishti në /P rištin a, which  is  
the bi ggest Mu ni cipal  court  i n Kosovo, Gji la n/ 
Gnjila ne, Viti/Vi tina a nd  the Municipal Courts  
fo r Mino r Offenc es in Prish tinë/ Pr iština Prizr en/ 
Pr izren and Vi ti/Vit in a had a n i nfluence on  th e 
final figures  completed and  pr esented.  

MAIN FINDI NG S OF THE  
RESEARCH

1. EMP LO YMENT  OF COMMUNITY 
MEM BERS AT THE K OSOVO COU RTS 

Regarding to the is su e of emp lo ym en t of mem be-
rs of  minority  commu nities in the  Kosov o courts, 
t hei r  number   are far  more be lo w  then int ro duced 
quotas. Na mel y, Regulatory Fr am ework4  fo r  the 
Justic e Syst e m  and Ko sov o C onstitution5  th rough  
m easures  i mpleme nt ed by the  Ko sovo Ju dic ia l 
 Council  ensure th at  judicial ins titutions should 
be compr is ed  of at least 15 per cent of non-Al ba-
ni ans, o ut of which 8 per c en t of  po sitions  b elong 
to Serbs .6 

HLC Ko sovo find s  that the  predomi nant major-
ity  of  judges  in  Kosovo courts come from  the 
Alban ia n  community: 234 out of 254 judges  ar e 
Albanians, six are Turks, eight are Bo sniaks, three 
 are  Ser b, and three are me mb ers of the  Roma, 
Ash kal i  and Egy pt ian communi ty.7 Jud ges are 
exclusively A lba nian in di strict c ou rts in Prish ti-
në /Prišt ina and Gjilan/Gnjila ne  and in  municipal 
courts in  Pr ishtinë/Priština (excep t i n the  b ra nch 
of fice of th e  Pr ishtin ë/ Priština  munic ip al  court in 
G račanica/ Gr aq anicë) . Also Alb an ians a re  judges 
in muni cipal  courts in Skend er aj /Srbic a,  Suhare-
kë /Suva Reka, Malis he vë /Mališev o, Rahov ec /
Orahov ac, Pod ujevë/ Podujevo,   Gl logovc/Glogov-
ac, Lipjan/L ipljan,  Gjako vë /Đakov ica,  Kl inë/Klina, 
Isto g/ Is tok, D eq an/Deč an e, Viti/Vi ti na, Kam-
en icë/Kamen ic a,  Kaqan ik/Kačanik  and Fe riz aj/
Uroševac in mun ic ip al court s for mi no r offen ces 
in  Podujevë/Podujevo,  G ll ogovc/Glogovac,  Li pj an/
Lip lj an, Suh ar ekë/Suva Reka, Ma lishevë/Mališevo, 
 Rah ovec/Ora ho vac, D ra gash/Dr aga š, Pr is htinë/

Priština, Skenderaj /S rb ica, Vushtrri /Vučitrn, Pe jë/
Peć,  Gjako vë /Đakov ic a, Kli në /Klina, Ist og /Istok,  
D eqan/Deč ane,  Kaqanik/Kačan ik ,  and Fe rizaj/
Uroš evac a  de partment  o f the M un icipal Cour t 
for Minor Offence of Ferizaj/ Uroševac i n Štrp-
ce/ Shtërpce , and in t he  High Co ur t  fo r Minor 
Of fences. Me mbers of  minority c ommuniti es are 
judges in dist ri ct  court s in Prizre n/Prizre n and 
Pe jë/Peć,  municipal  co urts  in  Dragash/Dra gaš, 
Pri zr en/Prizren, Vush tr ri/Vu čit rn, a nd Gjilan/G nj-
i lane and i n  the Kosovo Supreme  C ou rt.  The 
sit ua tion is sim il ar i n terms of administra ti on  
off icers a nd  magistrates . A s far as  the administr-
at io n of ficers  ar e concerned , a total of 884 a dm in-
istration officers are emplo yed , 830 are Albanians, 
11 are Turk s, 16 are Bosn iaks,  18  are Serbs, and 9 
ar e  members of the R om a, Ashka li and E gyptian 
 co mm unity.  In the fol lo wi ng dis trict court s, mun-
ici pal cou rt s  and  municip al  courts for  mi no r 
offen ce s,  adminis tration  of ficers  are exc lusivel y 
 Al banian s: Gjilan/Gnjilane  Di st rict Court, muni-
cipal  courts in Poduje vë /P odujevo,  Suharek ë  /Suva 
Rek a,  Malis he vë/Mališevo,  Gl lo govc/Glogovac , 
Skenderaj/ Srbica,  Gja ko vë/Đak ov ica, K li në/Klina, 
 Istog/I stok, Deq an /D ečane,  Kaqanik/Ka čanik  and  
Lipjan/Lipljan, mu ni ci pal cour ts for m in or offe-
nc es in  Po dujevë/ Podujevo , Gll ogovc/Glogovac, 
 Ka qa nik/Kača ni k, Suh ar ekë/Suva Reka, Malishevë /
M al iševo, Skende raj/Srbica,  Pejë/Pe ć, Gja ko vë/
Đakovica, Klinë/Kli na, Istog/ Istok,  De qan/Deča-
ne, and in  t he  H igh C ou rt for M in or  Off ences. 
 Me mbers of mi norities  appear as administration 
offic ers  in distri ct court s in Pej ë/ Pe ć, Pri shtinë/
Pri ština a nd Prizren/Prizren,  mun icipal  courts i n 
Lipjan/ Lipljan,  Prishti në /Prišti na , Prizr en /Prizre-
n,  Dragash /D ragaš ,  Rahovec/Orahovac,  Feri za j/
Uroševac, Vu sh tr ri/Vuč it rn , Pejë /Peć, Viti/ Vitina  
Ka menicë/Kam enica, m unicipal  courts f or min-
or  offenc es  in Pri zr en/Priz re n, Draga sh/ Draga š 
 Rahovec/ Orahovac ,  Ferizaj/Uroševa c,  V ushtrri/
V učit rn, Gjilan/ Gn ji lane,  Kamenicë/Ka me ni ca, in  
department s of m uni cipal courts and mun ici pal 
courts for  m inor of fe nces in Pri sh ti në/Priština, 
i.e. in Fe rizaj/Uroševac, in Gračani ca /Graç ani cë 
i. e. in Štrpce/Shtë rp ce,  and in the  Kos ovo Supre-
me Court. As  fa r  as mag istrates a re  c oncerned, 
a t ot al o f 332 Albanians  have been  a ppointed  

4 UNMIK Regulation 2006/25 
on the Regulatory Framework 
for the Justice System in Kos-

ovo, April 27th 2006 (http://
www.unmikonline.org/regula-

tions/unmikgazette)

5 Constitution of Kosovo 
Chapter VII article 103 (http://

www.kushtetutakosoves.info/
repository/docs/Constitution.

of.the.Republic.of.Kosovo.pdf)

6 Kosovo Judicial  C ounci l  is 
the highest body  of  the Kos ov o 

Judicia l Syst em  i s established 
pursuant to  UN MIK regulat ion 
 NO  2005/52 a nd  is  competent 

 and resp on si ble for appointme-
nt of j ud ges,  pr osecuto rs  and 

lay - ju dges. K os ovo Judic ial 
Coun cil  establish ed  p er-

manen t A dvisory Commit-
tee  for Minorities accord ing 

to  t he  article 2 and 2.5 of 
the UN MI K regulation NO  

20 06/25 with t he  p ur pose to: 
a) To r ep re sent the  co mmu-

nities who ar e  not s uf ficiently 
represented  in t he  Kos ov o 

 Judicial  System; b )  To make 
re commenda tions in order to 
define  the  certain number  of 

the pos ts  t o  be reserved for 
th e  me mbers of  co mmu nities 

who ar e  n ot  suff iciently repres-
ented; c) t o  en co urage return 
of the  me mb ers of c omm uni-
ties which are  not suffici en tl y 
represented, which  fulfils the 

condit ions and t he y  are willin g 
 to work as j udges  or  pr os ec-
utors  in  Kosovo; d) T o  ma ke 
recommendat i on s  regard ing 
the rec ru it me nt of the quali-

fied  me mb ers of c omm uni ties 
which a re  n ot suffici ently 

repr es en ted to be appointed 
as judg es or prosecut ors and 

as we ll for  t he em pl oyment 
in other posts with in  Kosovo 

Judicial  Sy st em.

7 The number of appointed 
judges does not include judges 
from the Mitrovicë/Mitrovica 

District Court, municipal 
courts and municipal courts for 

minor offences in Mitrovicë/
Mitrovica, Leposavić/Lepos-

aviq, Zubin Potok/Zubin Potok, 
since HLC Kosovo did not 

manage to obtain information 
from these courts. 
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a nd  3 4 mag ist rates who are mem bers  of  minorit y 
comm unities includ ing 17  Se rbs, nine Bosniaks,  
f ive members of the Roma, Ashk ali and  Egyptian 
co mmunity,  a nd three Turks. In d ist rict courts 
 in  G jilan/ Gnjilane and Prisht in ë/ Priština  and in 
 mu nicipal  c ourts i n  Podujev ë  Poduje vo , Gllogovc/
Glogov ac ,  Ferizaj/ Ur oševac ,  Kaqanik /Ka čanik , 
 Malishevë/Mali še vo , Skenderaj/S rbica, Vusht rri/
Vučitrn,Gjakovë /Đ akov ica, Klinë /Kl in a, Isto g/ Is tok 
and  Pejë/Peć m ag istrates  a re  e xclus iv ely Alba ni-
ans.  Members o f minori ty communities appear as  
magistr ates in distri ct  c ourts  in Pejë/Pe ć and  Pr izren/
P rizren a nd in municipal c ourts  in De qa n/Dečan-
e,  Prizre n/Pri zr en, Su harekë/ Suva Reka, Rahovec /
O ra hovac, Viti/ Viti na, Lipjan/ Li pl jan, K amenicë/
Kamenica and  in  departmen ts  of mun ic ipal courts 
of  Pr is htinë/Priština and Fe rizaj/Uroševac i.e.  i n 
Gračanica/Gra çan icё  a nd Štrpce/Shtërp ce .

The r ea so ns  why the  represent at ion of  n on - major-
ity  communiti es  is  b elow the f or eseen  q uotas are 
descr ibed by expl an ation  th at  Kosovo Judicial Syst-
em s effort s  to recruit can didates  f rom the non 
- maj ori ty  c ommunity  a re  a t time s  hi ndered  by a 
lac k  of app lic ations or qualified ca nd idates. Som e 
opinio ns  referring to the l ac k of int erest of  ju dg es 
es pe cially am on g Ser b community  since the  s al aries 
off er ed  by K os ovo courts  are lo wer  in compa ri son to 
sa laries offered by Serbian para llel s tructure.   

Usually  t hey (Serbs) earn  mu ch more workin g in 
pa rall el structures which are  financed  by the S erbian 
g ov er nment. I can tell you about the case of pu bli c 
prosecutor B.B. wh o u sed to work in P rishtinë/
Priština b ut he was no t satis fie d with th e  salary. Now 
he is  working for  Serbian  paral lel structur es  and he is 
ge tting three  t i mes hi gh er salary th an  befo re. 

T.J .  ch ie f of th e  Liaison O ff ic e to t he  Kosovo 
cour ts , Coo rdi na tion offic e i n Gračanica/

Graqanicë
 HLC  Kosovo inter vie w o n  February 2nd 2010 

2. RIGHT  TO FREE LEGAL AID 

Re p res entatives of al l  courts cla im  that the right 
is  guaranteed for all ci tizens of  Kosovo and  that 
 th ey  have the  righ t to free leg al aid  u nd er the same 

condit ions as prescribe d  by the  UNMIK  regulat ion 
2006/36 on lega l aid,  which en tered in to  force on  
June 7th 20068 The court needs t o  inform par t ies 
of  thei r  right and of the fact  t hat parties c an  choose 
t he ir   counsel from t he list  compose d by t he  Kosovo  
Bar Association  for a ce rtain regi on,  legal officers  
emp loyed in the  District Le gal  Aid Burea us  and 
NGOs  contra cted by the Legal Ai d Commiss io n.9 
Parties are a lso advise d that the y  can demand a 
c ounsel , who is a memb er of t he ir own  com mu n ity, 
i f i t w ou ld  make the m feel  saf er . However, repre-
se nt atives  of courts that HLC Kosovo interviewed 
underlined  that c iti zens had not indica ted unt il  now 
that it  is re al l y  important for them to have a counsel 
of the sa me  nationalit y as the ir  o wn, bu t t ha t  they 
 fe lt i t was important  to obtain ad equate prof ess io-
nal ass is t ance. 

On  th e oth er  hand,  con tr ar y to inf ormation r eceived 
 fr om  K osovo  ju dicial ins ti tutions, member s of eth-
nic co mmunitie s info rmed HLC Kosovo tha t they 
have not been informed ab out their righ t to free 
legal  aid. I f they  h ad known about t he fre e legal aid, 
the y  would have certai nly used i t. Some member s 
of  Se rb commun ity wh o k ne w about free leg al  aid 
by their position10 shar ed  informa tion w ith HLC 
Kosovo tha t they had not been  info rme d a bo ut  their 
ri ght by t he  c ou rt. At the en d, so me  r epresentatives 
 of ethnic communiti es who are also officia ls  enjoyed 
their right to free lega l  a id and they  are  sa ti sf ied with 
 that,  as  it was the  situati on  with  represent at ives of 
Rom a  community in Gjilan /Gn jilane re gion.11 

 Ho wever, t he  soluti on might  be to improve the 
pub lic awareness camp ai gn abo ut  the legal a id 
 which w ill  r e ach as  m uc h as possibl e atten tio n 
and improve d p rof essional attitudes among court  
p e rsonnel.  

3. I MP LEMENTING THE LAW ON 
THE USE O F  L ANGUAGES  IN  
COURTS  IN  KOS OVO 

The Law  on the Use of Langu ag es is genera lly  
implemented in  all cou rts in whi ch t he res earch  
was c on ducted. Signs  posted a t  entrances in to 
court  bui ld ings are  w ritten in  Serbi an, Alb ani an , 

8 (http://www.unmikonline.
org/regulations/unmikgazette)

9 Based on the UNMIK regula-
tion 2006/36 on legal aid, the 
Legal Aid Commission of 
Kosovo was inaugurated in 
September 2007. It is the first 
agency of this kind in the 
region. The Legal Aid Com-
mission is responsible for the 
provision of free legal assis-
tance to financially disadvan-
taged persons in the areas of 
criminal, civil and administra-
tive law. It consists of a Legal 
Aid Coordination Office, based 
in Prishtinë/Priština and five 
districts Legal Aid Bureaus, 
based in Gjilan/Gnjilane, 
Mitrovicë/Mitrovica, Pejë/Peja 
Prizren/Prizren and Prishtinë/
Priština.

10 See …http://www.knj-ks.
org/web 

11 See …http://www.knj-ks.
org/web
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and E ng lish. Inform ation pre pa red by court  pub-
lic i nform ation office s a re  written in Al banian 
and  Serb ian,  while some o f the inf or m ation  in all 
co urts is also p ublishe d in the  En glish language.  
Names of employees  ar e a ls o  written in Alba nia n 
 and in Serbian.  All of  the afo re me ntione d signs 
an d  in format ion in the  Distr ict  Court, Mu nicipal 
 Court and M unicipa l Court fo r Minor  O f fences  in 
Prizren/P ri zren are  a l so writte n in Tur kish because 
T urkish i s an official l an guage  in  Priz ren/Pr izren. 

 All distric t c ou rt s  and  the  Ko so vo Suprem e Court 
have e quipment f or sim ult aneous interpr et at ion, 
w hile the Hi gh  C ourt f or Minor Of fences  an d all 
municipa l courts and  mu nicipal courts for  mi nor  
offences do  no t possess th is equipme nt. As  far 
as int erprete rs ar e  concern ed, they hav e been 
h ired since when court s w ere founde d. Excep t 
for district  co ur ts in  Prishtinë/ Priština  and Priz-
ren/Prizren an d the Municip al  Court in  Prizren/
Pri zre n,  where  they are employed 2 t ranslato-
rs  the re is o ne inte rpr eter hire d  in each of th e 
 court s.  Int er preters  al so transla te  all  documen ts 
and  pr ovide i nte rpr etation serv ic es to p arties  dur-
ing cou rt ses sions,  interpreting  from Alb anian into 
 Serbian  and vice  vers a,  except in the  ca se of cour ts 
in P ri zren/Prizr en  whe re doc uments  are translated 
and c ourt s ess io ns are interpret ed  into   Tu rkish as 
well . With m ino r exceptio ns whi ch  HLC Kos ovo 
rea li z ed in the case of Bosniaks who were par ti e s 
of co urt pro ce ed ings in t he  Pejë/Pe ć region  a nd  
w ho re ce i ved certa in dec is io ns in Alb an ian,  et hnic 
com mu n ities re ceive all c ou rt decisions in Kosovo 
 official la nguages ,  Se rb ian and A lbania n, as well  a s 
in Tur ki s h in  Pr izren  municipalit y,  where T ur kish 
is offi cial language beside  Serbia n  a nd Alba nian. 
However, t he  proble m  i s sti ll  wi th  Roma langu age. 
Members  of  that co mmu nity receiv e doc ume ntat-
ion in Serb ian or  i n  Albanian, d epend ing of t hei r 
u nd erstand in g of t hose languages.  

In  some courts, interpretation  offices  ha ve  not 
b een establi shed a t a ll and this  i s the  ca se in 
munic ipal cou rt s for minor offences in S kend eraj/
Srbica an d  Gllogov c/ Glogov ac ,  as wel l as in th e 
depa rtm ent of the  Ferizaj/Uroševac M uni cip al 
Court for Minor  Offences in Štrpce/Sh tërpc e,  an 

in terpret er h as not been  h ired at  a ll or, if these 
offices  we re established ,  they  ce ased op er ation 
in 2002 upon the  de cision of the  Kosovo  Ju di cial 
C ouncil from  2002  as  it happen ed in  th e case of 
munic ip al  courts for minor o ff en ces in  Deqan /
Dečani, Pod uj evë/Poduj evo   and Malishev ë/ Ma-
liševo . These courts  use  se rv ic es of in terpreters 
from mun ici pal  courts  in  the same municipali ty. 
 Courts in which an interpr ete rs’ off ice has not 
b een es tab lis hed at all  o r has been abolis hed, hav e 
 no t  yet hired  in terpreters. 

Doc um e nts by  wh ich cou rts communicate  with 
citizens, such as subpo enas, deli very notes, bi ll s 
of lading, and s o f orth, are writt en  in Serbian a nd  
in A lb anian,  th ey are uniformed and  ar e prepa red 
b y  the Kosovo Judic ial Counc il in Prishti në/Priš-
tina. These d oc uments a re   not made in T urkish 
e ven tho ug h  Tu rkish is  an official l anguage  in the 
 Pr iz ren/Pr izren muni ci pa lity,  hence in t he Dis tri ct 
Court,  Municipa l Court an d  Mu ni cipal Co ur t for 
 Mi n or  Offence s in Pri zre n/Prizren .

 Communi ca t ion b etween colle agues i s  ma inly  
conduc te d in Albani an , be cause almo st  a ll judg-
es , administ ration offic ers and ma gistra tes are 
Albania ns. Howeve r, in  cases wh en  j ud ges and 
othe r  em pl oyees are mem bers  of  other eth nic 
c om mu n ities, then co mm u nication w ith th es e 
 of ficers is also maint ai ned in the  la nguage s of thes e 
communiti es . 

4. LACK  O F PRE CI SE  AND COMPLETE 
NU MB E R OF C AS ES 

In  gen eral,  HL C  Kosovo r esearchers  did not  receive  
p r ec ise and com pl ete infor ma ti on about the num-
ber of cas es,  natio nality of par ties to  procedur es ,  
and t he number  of  compl ete d cases in the  t o ta l 
number of  r eceived cas es, structured  according to 
t he na tionality of p ar t ies. T he proble m i s that  c ou rts 
do  not keep records  alon g national li nes. Electroni c 
databa ses have n ot yet bee n in stalled in all c ourts 
and  in  courts where they h ave been installed, th is  was 
done only several years ago   and data has no t  yet b ee n 
 arranged. This i s  o ne of  t he  m ain re asons why HLC 
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Kosovo  researchers d id   not re ceive  co ordinated  d a ta 
fro m a ll  of the co urts: they o btained  more precise 
an d detail ed informa tion in  some of t he cour ts, like 
 fr o m the District C ourt in  Prizren/Pri zr en, pa rtial 
data was received  from the Dist rict Court in Gnji-
lane/Gjilan  a n d  Peć/Pejë, a nd  data  on the number  
a n d type of cases, and na tio nality of parti es  h ave 
no t been obtained at al l from  th e  Prišti na/Prisht-
in ë municipal Cou rt, which is t he  large st   munici pal 
court in  Kosovo. Even  in cour ts whi ch provided  deta-
il e d data, the y usua lly do not  h a ve a common basis  
w ith data acquired fr om othe r  courts.  

 Because o f that  H LC Ko so vo was  unab le  to giv e a 
gene ral c on cl us ion whether  Ko so v o judic ial instit-
uti on s conduct t he ir activ iti es in a professi on al 
man ner  and imparti ally o r p artiall y,  regardl es s  of  
the par ti es’ ethnic ity . 

5. CASES INVOL VIN G  MINORITY  
 CO MMUNITIES I N  KOSOV O 

In ac cor dance with the in formation  available, HLC 
 Kosovo draws the concl us io n  that the n um ber of  
ca s es in which members of m inority  c ommunities 
are  pa rt i es, i nc re ase year  b y  year. This  m ai nly  
relat es to non -contentious  litigation  pr oc edures  
and in herita nce  matters. Thes e  are the  cases that 
 municipal  co urts h ave completed in  the great es t 
number .  Th e  number of  cr iminal c as es  in whic h 
members of minority com mu ni ti es are par ties is  
r elatively  constant and, with slight  alterations ,  it  
m ainly remains the sam e  every  year.  

 Again,  taking into con si deration  th e fac t t ha t Kosovo 
c our t regis tr y  books  do  not generally pr ovide info-
rm ati on on ethnica ll y motivate d  inciden ts and 
suc h case s are regist er e d mostly manu all y  in  regi-
ster book s, as  o ther cases, when  re quired  c lerks 
e xtrapolate dat a  on  those incidents  from the gen-
eral re gistry b ooks. I n the meant ime, the EU LE X 
deploy ed two inter –ethnic  cr ime advis or s per 
region , to mon itor, men tor and a dv ice the p o li ce .12 

Howev er, the biggest number  of  cases i s related 
to  vi olations  of  property rig hts. In  the domi na-

nt num ber, Serbs appear  as part ies in  most case. 
Th es e are  dam age claims w hi ch Serb s  filed  a ga in st  
U NMIK,  K F OR, Kosovo  G overnment and diff-
erent Kosovo  mun ici palities because of usur pation 
of Serbs’  property and  di st urbance  i n  the use  of th e 
 pr oper ty. On t he basis of  the i nformatio n  av ailabl e, 
UNMI K admin istration handed over these cases 
t o municipal  courts  mainly during the y ears of 
20 04 an d 2005. Until n ow, court s acte d  up on a 
small  numb er of the se cases and the  nu mber of 
 final decis io ns  in t hes e  cases is also  very sm all. 
Howev er, t here is no accurate  informatio n o n the 
 total num ber of th es e cases, i.e .  o n the n um ber  of 
co mpleted c as es. 

Based  on  research and available  s ta tistical data 
 HL C Kos ovo draws the co nclusion  is la ck of 
 ef ficiency of the  K os ov o courts ,  which is in line 
wi th  the ma jor position  of all commun it ies in 
Kosovo who a re  very dissat isfied  wit h the  c ourts’ 
work. Ho wever, this situation did not influence 
Serbs interviewed by HLC Kosovo to come for-
ward and express their dissatisfaction with the 
Kosovo judicial system in general, with the ex cep-
tion of the one  case related to  Z. S, a Serb  from 
 Pri shtinë/Priština.13  

O n the othe r hand ,  HL C Kosovo is,  also,  informed 
o f  la ck of tech nical and human  resources for a more 
 su ccessful  pr osecution  o f  ca ses, and that cases  in 
which Serb s  appea r as pa rties are prioritized. One 
of the probl ems wh ic h Kosov o court s fa ce with  
is the fact that  they do  not ha ve   partie s’ correc t 
 add resses si nce they d o  not liv e at thei r previous 
places  of res idence any  more etc. However, bas ed 
on  ru li ngs of t he Europe an  Court of Human Right-
s, 14 lack of c ourt e ff ic iency cannot  be ju stified  with 
l ack of  tec hni c al an d  hum an  resources,  but rath er 
court  sh o ul d perform appr opriate rear rangem en ts 
in o rder to  meet all r equireme nts.   

COURTS AND THEIR  MAN DATE

1. DISTRIC T COURTS 
 
D istrict c ou rt s in K osovo,  as  t he first  instance 

12 OSCE Community Rights 
Assessment Report December 
2009

13 See  page 42 of this report 

14 The European Court of 
Human Rights in numerous 
cases confirmed the statement 
that state had a positive obliga-
tion to undertake all necessary 
steps in order to insure all 
rights prescribed by article 6 of 
the Convention be guaranteed 
in theory and in practice.  The 
court emphasized that states 
had an obligation to solve sys-
tem problems which includes 
the violation of reasonable 
deadlines for solving the cases 
without postponement. (Cases 
Stögműller v. Austria, Novem-
ber 10th 1969; H.V France, 
October 24th 1989; Buchholz 
v. the Federal Republic of 
Germany May 6th 1981; Bod-
daert v. Belgium, October 12th 
1992; Zimmerman and Steiner 
v. Switzerland, July 13th 1983; 
Guincho  v. Portugal, July 10th 
1984; Buchholz v. the Federal 
Republic of Germany 
May 6th 1981) 
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courts, have t he mandat e to prosecute  crimes  
pun ishable  by five  years  in jail an d  more. As 
 co ur ts of  the second  in st ance, district c ou rt s have  
the mandate to  prosecute crimes f or p rosecution 
 of whi ch municipal c ou rts are i n charge  in  t h e 
first instan ce.  T h is co ur t  al so has the ma ndate t o 
co nduct contentiou s  an d non- content ious litig-
ations in the seco nd i nstanc e, for whi ch munic ipal 
co urts were  in  ch arge in the first instan ce.  Finally , 
d istrict  cou rts have the jurisdiction in the ar ea of 
es tablishi ng pater nity, divo rce s and so forth. As  
far as  th e  Pr izren/ Pri zren Distri ct  Court is con-
cerned,  out of  all ethnic c ommunities, Bosniaks 
 ar e parties  i n most cases,  while  there are few cases 
i n  which Ser bs  appear as par ties and  e ven fe wer 
case s in which Turks  ap pear as parties. In t he  
G jilan/Gn jilan e Dist ric t Court Serbs  are parties  in 
most of  t he procedures, while Rom a, Ashkali and 
Egyptians , and Cr oats are part ie s in very  f ew of the 
cases. In t he  P ejë/Peć  Di strict C ou rt , Serbs appea r 
as parties i n most  of  the procedures. Bo sn iaks, 
M onten eg rins and  me mbers of the  R oma, Ashkali 
 an d  Egyptian  com mu nity also  appear  as  partie s.  
HLC – Kosovo has no t r eceive d any in formatio n 
 on  cases  conduct ed  b efore  the Pri shtinë/Pr išt ina  
District C ou rt .

2. MUN IC IPAL C OUR TS

Mu nic ip al courts have  the  jurisdicti on to pros-
ecute crim inal offe nces p uni shable  by  j ail sentence 
up  to  five years and for certa in  t raffic  offenc es 
pu nishable  by  jai l sentences  up to  eight ye ars. 
Mu nicipal cou rt s also have the jurisdic tio n t o solve 
pr op erty c laims, emp loym ent issues  if  they are  in  
t he  jurisdictio n of regu la r court s,  e sta blishme nt  
of pat ernity, inte r ferenc e  wi th  propert y,  l ifelong 
 ma in tenanc e, disput es  arising  fr om  l ease, inher-
itance, exe cu ti on of municipal c ou rt s’ jud gements, 
no tariza tio n of con tr ac ts ,  si gnature s,15 etc.     

3. M UNICIPAL CO URTS F OR  MINOR 
OFFE NCES  

Municipalit ies e st ab li sh  m unicipal  courts for  minor 
offe nces.  In  s ome ca ses two or  more  mun icipalit ies 

c an join tly estab lis h a  common mu nic ipal  court 
 for  minor offences. Th ese  courts ha ve  the j urisdic-
ti o n to resolv e  minor offen ces in the first  in sta-
nce, to  resolve case s in itiated upon requ ests fo r 
 re trial a nd for  im plementin g  ot her ta sks prescri-
bed by  la w and  other pr ovisions.  Cases   re so lved by  
mu nicipal  courts  for mi n or offenc es mainly  co nce-
rn traffi c viola tions, offenc e s  against pub li c peace  
a nd  order,16  di st urbances of p ublic saf et y,17 and 
 viol ation of  economic provisions (regulations in  the 
field  o f forestry, i ns p ection  m atter s, and so fort h). 
Even in th is case , HLC Kos ovo  did not receiv e 
precise  da ta from  al l courts o n the total  number  
of offe nc es  a nd the numb e r of off ences com mit-
ted by  mem bers of ce rtain ethn ic  communi ti es . 
 The g reatest numb er of  o ff en ces com mi tted by 
 membe rs of mino rity  com muniti es  refers to  tra ffi c 
violati ons. T here ha v e also been so me offences  
r elatin g t o disturbances of  pu blic sa fet y, public 
 peace and  or der and  ec on om ic offences. As far 
a s offences c omm itted b y m embers  of  minority 
co m munities  in the P ejë /Peć reg ion are conc erned, 
Bosniaks commi tte d the grea test num be r of offen-
c es, whil e in the  reg ion of Pris hti në/Priština and 
Gjil an /Gnji lan e the  greatest nu mb er of  of fence s 
was comm it ted by Se rb s. 

4. KOSO VO SUPREME CO URT 
 
The Kosovo Su preme Court  was founded  in 
January 20 00. Ther e  are 15 ju dges work ing in 
 the court.  O ne  judge is a membe r  of  the  Turkis h 
 community, whil e  all other judges ar e Albania ns . 
Out  of  23 a dminis tr ation off icers,  22   are Albania n 
 and one  is Tur kish. 

K os ovo Supreme  Court  de ci des in  ca ses initi-
ated upon  ap peals lod ge d against judgement s an d 
other de ci sions r endere d  by  court s in Ko so vo ; it 
de ci des in the  third i nstance upo n  ordinary  leg al  
r emedies  again st  d ecisio ns rend ered b y  di strict 
cou rt s, it dec id es on ex traordi nary l eg al  remedi-
es  against fina l decis ions , it d eci de s  on r ev is ion 
agai ns t  court decisions  r endered in th e  second 
ins tance  co nt enti ou s litigation  pr oc eedi ng s, and  i t  
decides on  th e leg ality of f inal ad min istrative ac ts 

15 Due to the large amounts of 
work in the Prishtinë/Priština 

Municipal Court, HLC Kosovo 
researchers did not manage to 
obtain necessary information, 

among other things because 
records were until recently 

kept manually and there is still 
no overview of received and 
completed cases structured 

according to the nationality of 
parties.

16 Breaks of public peace and 
order include instigation and 

provocation of fight, insults 
aiming to break public peace 
and order, prostitution, noise 

disturbance, public drink-
ing, begging, distribution of 

obscene material, false alarm, 
vandalism, etc. 

17 Offences relating to public 
safety refer to public gather-
ings, events, public protests, 

public celebrations, demonstra-
tions, etc. 
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in administrative  procee dings . It issues ord ers to 
c ou rts regard ing the  m an ner in whi ch   the y shou ld 
keep records, stud y court pract ices  and s oc ial rela-
tions and  appeara nc es noted i n the w or k of courts, 
it  establi she s  general stances and  le gal opi nions on 
mat ter s r elevant  fo r the  u niform  application of laws, 
it  resol ves conflicts of ju ri sdict ion  betw een regula r 
 c ourts, and so  forth .

 4.1. Ci vil cases

Since 2000 the K os ovo Supr eme Court has receive d 
26,465 c iv il cases.  However,  only two of them relate 
to cas es  in w hi ch  Serbs were the  pa r ties and  the se  
date from 200 4 and  2006. HLC K oso vo res ea rchers 
did  not rece iv e any info rmation on how  ma ny ca ses  
have  been  co m pleted b efore this cour t. 

4.2. Revision 

Since 200 0  t he Kos ovo Su pr eme Court  received a  
t otal of  2, 44 9  cases , in 2 ,3 23 of which Albania ns  
 were parti es  and members of  minor ity com mun ities 
 were par ties in  126. Serbs ap peared  as  parties in 
119 of  th ese cases, Bosniaks  were in four, m embers 
o f  the Rom a, Ash ka li and Egypt ian commun it y in 
 tw o,  and members of  th e  Turki sh  comm uni ty  were 
p art ies in one c ase. HLC K osovo  researchers  did not 
re cei ve precise infor ma ti on r eg ardin g the n um ber o f 
t hese  cases  wh i ch have  been completed s o far. 

4.3. Administ rative  c as es

The Ko so v o Supreme  Co urt received a t otal of  
1 4,023  cases . In 13,88 4  cases Al ba ni an s appeared 
as parti es and i n 139 cases pa rties  wer e members of 
minori ty  communities,  Serbs  in  104 cases, m embers 
of the Roma, Ash kali and Eg yp tian  co mm unity in 11 
case s, Bosn iak s  in 18 cases and Turks i n six  cases . 
HLC Kosov o r esearcher s  di d not obta in  information 
on  how m an y  of these ca se s have been com pl et ed. 

4.4. Miti gat ion of punishments

The c ourt rece iv ed  1,146 requests f or the mi ti gation 
o f  pu ni shment s,  1,108 of w hich re fer  to Albanians and 
 38 to  mem ber of minority com mun ities,  inc luding 35 

cases  con cerning Se rbs, one case  conce rni ng Turks, one 
conce rn ing Bosniaks ,  and o ne  c oncerning a memb er  
 of th e R om a, Ashkali and Egyptian  comm unity.  HLC 
Kosovo  re searchers did no t  receive inf orm ation on 
h ow  many of  th ese c ase s hav e been  c o mpleted so  f ar. 

4.5. Request for Pro te ction of  L eg ality 
 
The K osovo Supreme Co urt receiv ed  997 req ue st s,  
956 o f w hich relate  to  Albanians parties an d 4 1 to 
mem be rs of  minority commu nities , i ncluding 32 
concern in g Serbs, eight co nce rning p art ies members  
o f the Roma, A sh k ali a nd  Eg yptian c ommunity, and 
one  conce rn ing Bos niaks. HLC  Kos ovo did no t 
 receiv e informati on  abou t h ow ma ny of  th e se reque-
sts have been comple ted. 

4.6. Criminal case s

Th e Koso vo  S upreme  C o urt receiv ed  a total o f 
4,434 su ch  cases.  In  4 ,0 81 of  t h ese cases  Al banians 
appe ared as  pa rties and members of  minori ty 
 communities appeared as parties i n  353 ca se s, 
including  Serbs in 30 3  cases, Bosni aks  i n 16, an d 
Turks in  4, and fo reign  citizens i n 30 cases.  HL C 
Kosovo  ha s  no in for ma tion about  t he num ber of 
 th ese c ase s tha t have  b e en compl eted. 

4.7. Juven ile delinquency – crimi na l 
 cases
 
The K o sovo Supre me  Court received a total of 10 8 
 cases, in 100  o f  which Al ban ia ns appeared as  parties 
a nd Serbs in  eight. HLC  Ko sovo did not rece iv e any 
 informat ion  on  t h e number of  cases  t h at have  been 
completed  so f ar .  
 
4.8. Crim inal ca se s  – Miscellan eo us 

The court rece ived a tot al  of 3,30 9  mi sc ellaneous 
ca ses. Al ban ians are parties in 3,078  and members 
o f mino rit y communities in 23 1  cases, includ ing 
Serbs i n  200 and membe rs   of the Ro ma,  A shkali 
and Egyp tian commu nit y in 3 1 cases. HLC Ko sovo 
did n ot rec eiv e any information  on the nu mber o f 
c ompleted cases. 
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5. H IGH  COURT FO R  MINOR 
OFF EN CES 

The High  Court fo r Mino r Offences in  P ri shti-
në/Prišti na was found ed  i n January 2 000. A total 
of five j udges and 16 admin istration  office rs,  all 
Alban ian s,  are hired  to  work in thi s court . 

 The High C ou rt for  Minor O ffences  ha s jurisdi ct-
ion to de ci de  in th e second in stance  up on appeals  
l odged aga inst judgem ent s r endered  by  muni ci pa l 
cour ts for mino r offe nce s, to decide  on conf li ct of 
ju risdiction  b etween  munici pa l courts  for minor 
 of fences, to est ablish  gen er al stances and gene ral 
leg al  o pinions  in order to p rovide for the unifo rm  
a pplica tion of law s and  oth er provisio ns  enac ted 
on  th e ba sis of t he  L aw on  Municipal C ourts  for  
Minor Offences,  to provide expert assi stance t o 
municipal co urt s  for m inor offences , to  enact rules 
for  the work of judge s’ session  and t o u nderta ke  
 other ta sks prescribed b y law. 

5.1. Cases 

The  H igh Cour t  fo r Minor Offences rec eived a to ta l 
of 21, 84 1  ca ses, 20,53 5  of which rela te   to Albani ans  
a nd 1,30 6 t o members of minorit y  communit ie s.  
H LC Kosovo  di d not rece ive any inf ormation 
regarding whi ch of  the m inorit y c ommunities a re 
involved in thes e 1,306 c ases or how ma ny of these 
cases w ere c om pleted . 

6. COURTS IN PEJË/PE Ć REGION 

Courts in th e region  of Pejë/Peć were  f ounded 
during 20 0018 and 20 01 , 19 exc ept for  t he Pejë/
Peć Di st ri ct Cou rt, whic h was founded in 1999.  
J ud ges an d administration o ff ic ers in  all munici pal 
co urt s, except for  the Pejë/P eć  Mu nicipal  C ou rt, 
and in all municipal court s  fo r mino r offences  in  
the re gion are excl usively Al ba ni ans. As far as  the 
Pejë /Peć Munici pal Court is  c on cern ed, fiv e  of the 
judg es are Albanians  and one judge is Bosni ak .  A 
total of 35 adm inistration officers are employed  in 
this  court, 34  of  whom are  Albanians and  one is 
Bo sniak. As far as  the Pe jë/Peć District C ou rt  is 

concerned,  a total of six jud ges  are emp loyed in the  
c ou rt,  four of  w hom are Alb anians, one is Bo sniak 
and one is Ashka li .  A total of 36 admini str ation 
office rs  a re emp loyed in this co urt, 33 of who m are 
Albanian s  an d three are Bosniaks. 
 
I n mu nicipal co ur ts  in Istog/Istok, K linë/K li na, G ja-
ko vë/Đak ovica and P ejë /Peć,  all magistrate s  ar e 
Albanians, and  in  the  Deqan/Dečane Municipal  
Court,  one Ashkali ju dg e  has bee n appoint ed. Out of 
34 magistr ate s in the Pejë/Peć D istrict  Court, 27 are 
Albanian s , five a re Bosniak, and  t wo are Ashkali. 

6.1.  PEJË/PEĆ  DISTR IC T COURT               

T he majority o f  ca se s before  the Pejë /P eć Distri-
ct Co urt rela te to violations of  property rig hts. 
Member s  of minority  c om munities a re mai nly 
parti es in  the se ca se s. Sinc e this a rea is clos e  to 
the  border wit h  Albania and Mo nt enegro, a great 
nu mb er of  cases invol ve ill eg a l borde r crossing.  

 6.1.1. Criminal cases

HL C Koso vo has  no  overview  o f how many cr iminal 
cas es  this  court re ceiv ed since it was fo und ed  or 
how many ca ses were  completed struct ured on 
th e  basis of  p ar ti es’ e th n ic backgro un d, but it  h a s 
information on  the number of  cases in whi ch mem-
be rs of minorit y  c ommunities  a pp eared as partie s 
t o proceedings, it  is a total of  535 ca ses . Serbs were 
partie s  in 361 proceed in g s, Montene grins  i n 26, 
 Bo sniaks  in 52,  a nd members  of the Ro ma ,  Ashkal i 
and Egyptian communit y in 29 p ro ce edings , while 
foreign citi ze ns wer e partie s in 67 case s.  

6.2. MUNICIPAL C OURTS  IN THE PEJË/
PEĆ  R EG ION

6.2.1.  Municipal Court in  P e jë/Peć

6.2.1.1.  Criminal Cases

 Si nce it  was founded in 2000  un til Jun e 2009, 
th e  Municipa l  Co ur t in Pejë /P eć received a tota l 
of 6, 708  criminal cases,  22 7 of w hi ch involved 
m embers of m inority com mun ities as  parties, 

18 Pejë/Peć District Court, 
municipal courts and munici-

pal courts for minor offences in 
Pejë/Peć, Deçan/Dečani, Gjak-
ovë/Đakovica and Istog/Istok.

19 Municipal court and Munic-
ipal court for minor offences 

Klinë/Klina.
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Serbs  in 35 cases, Bosniaks  in 149 an d  fo reign citi-
zens in 43 cases.  Th e court has c ompleted  a  to tal 
of 5,538 cases,20 5,366 of  wh ich ref er to Albanians, 
24 to Serbs,  11 2 to B osniaks a nd 36 cases of fore-
ig n ers. As fa r  as Ser bs are  concerned, during 2005, 
in mo st of  the c omp leted cases,  a total  of 19, Serbs 
app ear ed as parti es.  During other  years,  only one 
or two cas es wer e reso lved at  the annual level. As 
fa r as B osniak s a re concerned , a t the annual  le vel 
one  to  e ight cases w er e  solved, except fo r 2007 
when  19  cases  were  completed. (See  A pp endix  2 
with tabular pre se n tation)
 
6.2.1.2. Litigation

 From the ti me  it w as  f ounded until Jun e 2009, 
the  Mu ni cipal Court in  Pejë/Peć  received a total 
of 12,3 12 cases. HLC K os ov o research ers did no t 
 obtain a ny  i nf ormat io n on the  nu mber of  cases on 
a year  by ye ar bas is  in whic h  Albanians o r  membe rs 
of min ority  co mm unities appear  as parties . A total 
 of  3,708 c as es  w ere comp le te d. However , HLC 
 Ko sovo does  not h av e  information on the n umber 
of members  o f  minori ty communities or  Al b anians 
w ho were parties  i n thes e proceedin gs. 

From 2004 until  2 008, the  Mu nicipal Court in 
Pe jë /Peć  rece ived a total  o f  2, 842 damage claims 
fr om UNMIK in whic h  S erbs appear as  p laintiffs. 
 Serbs  sue Kosovo Go ver nme nt, the Municipality  
of Pe jë/Peć, U NMIK, and K FOR b ecause  of th e 
usurpati on  of the ir property and d is tu rb ance in 
the use of their  propert y. During  th e same peri-
od Roma fi le d  89 lawsuits a ga inst KFOR,  the 
Mu nicipalit y  of  Peć/P ejë, and Musl ims  f iled 30 
 la wsuits  (only in 200 4) because of t he usurpati on  
o f their pro pe rty.  Albanians  filed 1, 17 5 com pen-
sa tion lawsuits against th e Stat e Union of  Ser bia 
and Montenegro . HLC K os o vo does not poss ess 
preci se infor mation on ho w many  such cases have 
b ee n comp leted. 125 of all case s initiated  by Ser bs ,  
Roma and Musli ms during  2004  were  hande d ov er 
to the  Kos ovo Proper ty Agency and so were thre e 
 cases i ni t iated in  20 05 . Nine  of these cas es were 
dism issed and retur ned for ret ri al . 

As far  as  the lawsui ts init iated by A lbanians dur-

ing  2004 agains t  th e Stat e Union  of Serbia and 
Mon te ne gro are  concer ned, 64 were abo rt ed  
the sa me yea r and another 1 03  p rocedu res were 
aborted i n  2 005. 
 
6.2.1.3. Execution of ci vil cases

From its fou ndation unt il  June 2009, the Mu nicipal 
Cou rt in Pe jë /P eć receive d  a total of 32 ,1 5 9 cases, 
 21, 62 9 of which have  been com pl e ted and 10, 530  
cases  are pending  executi on. HLC Kosovo d id  not 
 receiv e any info rm ation on  t he  n umber of  r ec eived 
and  c om pleted  cases at the a nnual le ve l  in  which  
parties  were membe rs  of mino ri ty  c ommun ities 
or Al ba nians. 

 6.2.2. Mu n icipal C ou rt in Isto g/Istok 

6.2.2.1. Inheritan ce  Cases 

Me mbers of m in o rity com munities have  b ee n 
p artie s to proceedin gs bef or e  this c ourt s in ce it 
was founded . The cour t  has rece iv ed  a  tota l of 7 68  
inher ita nce cas es:  in 566 case s Albanians were 
par ties and in  202 member s of minority com-
munities w ere pa rties, inclu di ng  Bosni aks in 66 
cases , Serbs in 121 cas es,  a nd Roma i n 1 5 case s.  A s 
i s the  case with ot he r  c ourts, the Munic ipal Cour t 
in Istog/Isto k  has a hi gh  percent age of compl et ed 
inher ita n ce case s.  It is noticea ble that the  number 
o f cases in which minority  co mmunity me mb er s 
are parties is  increas ing annually. For examp le , 
 th e number of  cases in  which Serbs are  pa rties,  i n 
particu la r, has b een r isi n g since 2 006. With  slight 
al terations, the  number of  ca ses in whic h Bosniaks 
 appear as p art ies is also i nc reasing , w hi le the 
num be r of c ases in  w hi ch  Roma  are pa rties  st ays 
almo st  the same .  (See Ap pe n dix 2 wit h tabular 
p res entation)
 
6.2.2.2. C ri minal Ca ses

Minori ti es hav e  started becoming part ies to crimi-
nal procee dings  si n ce 2002,  Bosniaks in par ti cular;  
while Serbs became part ie s  as of 2003,  a nd Roma 
as  of 2008.  Th is court  r ec ei ved a tota l  of 1,965 
cri mi n al cases in 1,922 of w hi c h Albania ns  are 

20 Some of the completed 
cases are not among those 
received during certain years, 
but refer to cases the court had 
received during earlier years. 
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parties and m embers of mi nority c ommunities are 
 partie s to 43 pro cee dings, Serbs in 13  pr o ceedings, 
 Bos ni aks in 29, and Roma i n one case . A  total  of 
1,046  c ases h ave  been compl eted. HLC Kosovo  ha s 
not  re c ei ve d  any informa tion o n the ex act number  
o f  co mplet ed ca ses st ructured  a ccordin g the lin es  
o f parties’ nat ionalities. 

6.2.2.3. C ivil cases

Members  of  m inoriti es  have beg un fil ing laws ui ts 
since the foundation of the court  in 2000, Bosniaks 
 an d  Serbs  in particular.  Bosniaks   started  filing 
lawsuits  in 200 0  an d Serb s in 2 00 1, and Roma in  
2004. The  Municipal  Co ur t  in Istog/Istok  received 
a total of 4 ,010 ca ses : Albanians  were parti es in 
1,986  cases and members of  minori ties in 2,034 
cas es , Serb s in 1 ,962 cases, Bosniaks in 49  case s 
and Roma  i n 23 cases.  The fa ct  t hat UN MIK hand-
ed over 1,74 1 dama ge   claims filed b y  Serbs agains t 
t he  Government of Kosovo , Isto g/Istok Municipa l 
Assem bly , KFOR, and  UNMIK  because o f  the 
us urpation  an d distur bance of the use of thei r 
prop erty to thi s c ourt, affected the  gre at number of 
 la wsuits  fil ed  by minority membe rs . 97 ou t  of  1 ,741 
cases  h av e  been completed so f ar. (S ee App en dix 
2 with  t ab ular pre se n tation )

 6 .2 .2.4. I ss ui ng  certificat es and 
nota ri za tion 

As far as other  cas es relat ing to iss ua nce of v ar io us  
cert ifica tes, n otariza tion of contracts,  signatur es 
and so for th, ar e concerne d, mem be rs of mino rity 
commu ni ti es have beg un  filing cases as  of  2002 
(Roma ). A total  o f  36 6 cases hav e been  fil ed befo re 
this cour t and Albanians  are p arties in  349  of these 
cas es and me mbers of min orities in 17 c as es, incl-
uding R oma in  s ix ca ses, Serbs  in  five cases and 
Bosniaks  in six cases. A  t otal of 16 cases in which 
minority me mbe rs were parties have been com-
pleted so far. The only cas e  in  which  a minority is 
 a  party that has n ot  been  completed is from  20 09 
in  which  a S erb is a  party. 

 6. 2.3. Mun ic ip al  court in  D eçan/
Dečan e

 6.2.3.1. Cr iminal  c a ses

As far as crimi nal cases involving members of 
 minority comm unitie s a s parties are conce rn ed, 
the court  received only one  suc h case in 2 007. 
T he par ty  was a mem ber of  t he Roma,  As hkali 
an d  Egyptian  community. Thi s case  has  no t  been 
complete d. All  other cases  be fore this court relate d 
to Albani an  parties.  A total of 1, 837 ca ses were 
received b y t his court since it  was f ounded, 1,27 2 
of which  h a ve been comp leted.  A total of 5 65  cases 
hav e  no t yet  been c om pleted. 

6.2. 3.2. Civil  cases

Thi s  co ur t has receiv ed 2,417 cas es si nce it  was 
foun de d and  Albani ans were parties  to 2,074 
c ases  and membe rs  of minori ti es  i n 343 cases. All  
t hese  cases refer to d am a ge claims file d  by Serbs 
aga ins t t he Govern ment o f Kosovo,  the m un-
ic ipal ity of  Deçan/D ečani  UNMIK, and KFOR 
be cause of the usurpatio n and  disturbance of  the ir 
property. UNMIK  a dm inistr ation hande d t hese 
cas es over to this  court in 2004.  N ot  a sin gle ca se  
has been complet ed  s o far.  The Municipal Co ur t 
 has comple te d a total of  1, 546 case s in wh ich  
A lbanians w ere par ties. 

 6 .2.4. M un ic ipal C ourt in Gjakovë/
� ak ov ica

HLC Kosovo did not manage to ob tain informa-
tion o n  ca ses  pending before the Mun ic ip al Cou rt 
in Gjakovë/Đa kovica due  t o the la ck of wil l on t he  
side of  th e  court  administrator R. E. 

6.2.5.  Municipal  C ourt in  Kl in ë/ Klina 

 The majority of ca s es  b efore the  Municipal Court 
 in Klinë/Klina in whic h memb er s  of m inority 
 communities appea r  as par ties re fer  to violations 
of prope rty rights. During  2007 an d  2008,  UNMIK 
 ad minis tratio n handed o ve r 1,309 dama ge clai ms  
submit ted by Serb s to  this cour t.  As was th e  ca se  
in similar cases  before other c ourts  in   Kosovo, 
Serbs  fi led lawsuits  ag ain st the Go vernme nt of 
Kosovo,  t he Municipal ity  o f Klinë/Klina,  KFOR 
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and U NMIK  because of  the usurpat ion  and dis-
turbance of the ir prop erty. HLC  Kosovo h as no 
informatio n on the n um ber of t he se  c ases that 
 ha ve been comple ted so far  or  on th e total nu mb-
er  of ca ses or case s in w hic h members of minority 
 communiti es  a re par ties, or t he num ber  of com-
pleted cases .  

6.3. MUNIC IP AL  C OURTS FOR MINOR 
OFF ENCES  IN   THE PEJË/PE Ć  REGION 
 
6.3.1. Munici pal  Court  f or Minor 
O ffences in Pejë/Peć
 
 Minority  communit ies  in Pe jë/Peć start ed app e ar-
in g as partie s  in cas es  conducted befo re  this court 
in 200 0. The   gr ea test number of offences  ref ers 
to  tra ffic violations and ec onomic  of fe nc es. Serbs 
 com mitted the most  t ra ffic viol at ions, 127  of them, 
an d Bosniaks  committ ed 1198. As far  as other 
c ommuni t ie s  are con cer ned, Turks, Montenegrins, 
Gorani, a nd  Roma, they  were oc ca si onally fined 
and  the number of  traff ic  violations committe d 
 by them is small:  Tu rks are par ties in 23 cases,  
Mo ntenegr ins in  43, mem b ers of th e Roma, Ash-
kal i and E gyp tian commun it y in 10, an d Gorani in 
15 cases. As far as offences  against public  peace  
an d order are concern ed , Bosniaks ar e parties to 
88 c ases, S erbs in   15 ,  Turks in th ree , and m emb-
ers of the  Ro ma, Ashkali  and Egyptian community 
i n  19  cases. As far  as publ ic  s afety  violations  are 
c onc erned, Bosniaks  are par ties in 33  c ases, Se rb s 
 in  two an d Mont en e grins in o ne cas e. 

6.3.2. Municipa l Cour t for Minor 
Offen ces in  Ist og/Istok 

Members of  minori ty   communities  s tarted appear-
ing in cases  before  th is cou rt al rea dy in 2000, 
mainly  Bosniaks,  while Serb s s tarted appearing 
a s  parties in 2 002 whe n f irst traffic offenc es were 
repor ted. A s f ar as traffic offen ce s are concer ned, 
Serbs are parties   in  1 46 cases,  Bosniaks in 398,  
and member of the  R oma, Ashkal i and E gyp tian 
community in  123 cases; in  the ar ea  of violations 
of pu bl ic peace and  order, Serbs are  par ties in  16 
case s,  Bosniaks  in  44, an d membe rs of the Ro ma,  

Ashkali and Egyp tia n community  i n 20 cases;  as 
far as o ffences agains t prov isi ons regulating publ-
ic  safety are co ncerned,  Se rb s and  Bosniaks a re 
par tie s in two cases  an d members o f the  Ro m a, 
Ashka li and Egyptian  community in six case s.

6.3.3. Munici pal Co urt  for Minor 
Offence s in D eç an /Dečan e

Thi s  court received  a total of  22516  cases,  1 93-
41 of which refer  to tra ffic off en ces, from this  
nu mber Al banians  were p a rties in  19337 cases, in 
2 ca se s were  Mo ntenegri ns and in  2  ca se s Serb ian  
parties , 1042  to  offences  aga inst pu blic pe ace and  
 order and  2,133 to econ omi c offe nce s. Me mbers o f 
minor i ties comm itted traf fic offences an d o ffences 
 aga inst pu bli c peace and or der. S erb s committed 
of fen ces ag ainst p ublic p e ace and o rder ( at  t otal 
of t hre e offences),  Bosniaks  committed  three traf-
fic  offenc es  and one offence aga in st publi c p eace 
and order , Mont ene grins comm itted  tw o traff-
ic offe nces an d  members  of the Roma , Ashk ali  
and E gyptia n c ommunity  co mm itted t hree tra ffi c 
offences  an d  five offences agains t  p ublic pea ce 
and  order. All ot her  offences were committed by 
Albanians. Also  is  i mporta nt to emph asize  tha t we 
didn’t recei ve  t he data  about type s  of  o ffences  for 
t he   years 2000,  2 001 and  2009.  

 6.3.4. Munic ip al Court f or Minor 
Offences i n Gja kovë/ �ak ovica 

Mem be rs  of minorities start ed ap pe aring  as  
partie s in  ca se s  conducted b ef or e this court  in 
200 1  and these  were Bosniaks  a nd  Monten egr ins, 
as well  as  s om e foreign c it iz ens like Macedonians 
 an d  Bulgarian s. Ser bs  w ere parti es  i n a to tal of 
21  proced ure s, Bosniaks in 6 5, Mac edonians an d 
M onteneg rins in one,  a nd Bu lg a rians  in  fo ur 
procedures.  
 
6.3.5.  Municip al C ourt for M inor 
Offences  in  Klinë /Kl ina

Du ri ng the reporting p eriod, HLC  Kos ov o 
obtained information  on  the nat ion al backgrou-
nd of  person s, who  co mmitted  of fences,  howeve r, 
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it d i d not obt ain any in format ion  on types of th e 
o ffe nces commi tt ed : if t hese were t raffic  of fences,  
off en ces again st public  pe ace and  or de r,  or oth er 
off en c es from the  j urisdicti on   of munici pal  court s 
 for minor  offence s. Neverthel es s, members of 
minori ty co mm un it ies s tarte d appea rin g as par ti es  
in proceeding s conducted b ef ore this  co urt since 
it was f ounded in 2001, and  the se  mino rities we re  
m ainly Bosniaks, Mon tenegrins,  a nd Croa ts . Serbs 
app ear  as p ar ties f rom 2 00 4. 

7. COURTS IN MITRO VICË/
MITR OV IC A REGI ON 

Munici pa l  and di strict cour ts in  Srb ica/Skende ra j 
 and Vus htrri/Vučitrn we re founded i n  20 00. Al l 
judges i n m unici pa l courts and municipal courts 
fo r  mi nor  offence s  are Albanian s,  except for o ne  
j udge in th e Municipal  Court of V us htrri/V uč itrn, 
who is a Se rb .  As far  as admini str ation  o fficers  are 
concer ned, only Al ba ni ans  are emp lo yed in courts 
in Srbica / Sk enderaj and in the Municipal Court 
in Vush trri/Vuči trn, there is a tot al  o f 26  admini-
st ration  officers, 24 of  wh om  are A lbanians,  one 
is  a  Serb, and  one  is a  T urk, while o ne employee 
o ut of  13  administration offi ce rs employed  in the 
Munici pa l  Court for M in or O ffences i n  Vu shtrri /
Vučitrn is  a  member  o f the Roma , A shkal i  and 
Egypti an  c ommunity,  a nd  other  12 are Albani ans. 
All magistrates  in  m unicip al  c ourts  in Skendera j/ 
Srbica  a nd Vush tr ri/Vuč itrn are Al banian s. 
 
7.1. Munici pal courts in th e  region  
of Mitrovicë/Mi trovic a
 
7.1.1. M unicipal Co ur t in Skend eraj/
Srbic a
 
7.1.1.1. Crimina l  ca se s

The cou rt  received a  total of 1,799 crimina l c ases. 
In  1,781  cases Al banians are par ties a nd members 
 of  minority communities  are p art ies in  18 ca ses: 
Serb s  in  13 and Bosniaks  in five ca se s. A tot al  o f 
 1,400 cas es have been comple ted and  1,3 83 of 
the se  c omplete d cases ref er  t o Alba nians and 1 7 

 to mem be rs of  m i nority c ommunities: 12  refer to 
Serbs and fiv e  to Bosniaks. 

7.1.1.2. Lit ig ation cases

The M unicipal C ou rt in Sk en de ra j/Srbica received 
a total of 2,783 cas es,  1,450 of  which relate t o Alba-
nian partie s,  and 786 to  m em bers o f mino ri ty com-
munities, th at is  785 to Serbs and one to Bosniaks. 
A tot al  o f 1,57 9 cases hav e  been c om pleted an d 
Alba ni a ns were  p arties  in 1, 348 of these cas es and 
Serb s in  166. Since 2004, th e  Mu ni cipal Court 
 in  Skend er aj/Srb ica has begun r ec e iving damage 
c la ims filed by  Se rbs  against the Governm ent 
of  Kosovo, the  mu nicipa li ty of S kenderaj/ Srbica, 
U NMI K  and KFOR because of t he usurpation 
 and disturbance  in the us e of  their pro perty. HLC 
 Kos ovo, however, does  not  have any inf or mation 
 on  th e exact  nu mb er of  such cases  an d the  n umber 
of  t hese c ases that h av e  been c ompleted s o f ar. 
( Se e Appe nd i x 2 with  tabular presen tation)

7.1.2. Municipal  Court  in Vu sh tr ri/
Vučitrn
 
7.1.2.1. C riminal ca ses

The M un icipal C ou rt  i n Vushtrri /V učitrn rece ived a 
total of 5,271 cases. In  5,2 06 of these c ases Albanians 
are  parties and mem ber s of m inority  communitie s are 
parties in 65 cases , t hat is ,  S erbs in 59  a nd Bosniaks 
in s ix  cases. Out  of the total of 2,33 2  c ompleted 
c as es, almos t all  cases in which  Se rbs an d  Bosniaks 
ap pe ared as  parties  h a ve been completed: 5 0 ca ses 
i n  wh ich Serb s  ap peared as p ar ti es and  five case s i n 
whi ch  Bosniaks  appeare d as parties. 

7.1.2.2.  Civil proceedings - the f ir st  
insta nce li ti gation pro cedures

T he  Municip al  C ou rt in Vushtrri/Vu čitrn  re ceived 
a tot al of 10,017  cas es, in 9,4 06  of  which Albanians 
were  pa rt ies an d members  of  minor it y comm-
un i ties, all  Serbs, were  part ies in 611 c ase s.  It is 
nece ssary  to  u nder line that  in 2004  th e Muni-
cipal  Court in Vushtrr i/Vučitrn r ecei ved 432 ca se s 
that onc e  we re  in the jur isd ictio n  of UNMI K 
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administratio n.   These are dama ge  claims fil ed 
 by Serbs again st the  Governmen t of K osovo, th e 
muni cipality of Vus htrri/ Vučitr n,  U NM IK and 
KFOR be ca us e of t he usurpati on  and unlawful use 
of their p roperty. These p rop erty c laims have  only 
been  taken into considera ti o n and no d ec isions 
have  be en rendered u po n them.  Ou t  of the total of 
4,203 completed c ases,  26 3  refer to c as es in whi ch 
Ser bs   appeared as pa rties. (S ee App end i x 2 with 
tabula r pre sen t ation )

Since 2001,  when Serbs s tarted appearing  as   parties in  
these proc eedings, the number o f cases has increas-
ed,  with a g re a t increase d uri ng   2004,  after  which, 
duri ng 200 5,   it decreased  to aro und the number  
fro m 2003, and after th is it  decr ea s es sharply.

7.1.2.3. Non-c on tentious c ivil cases

Th is  court r ec ei ve d 4,029 cases sin ce   it was est ab-
lished. In  3,954 of th ese cases, Albanians  ap p eared as 
p ar ties  and members  of  the mino rity communitie s, 
all  Serbs, app ear ed as par ti es  in  75 cases.  All ca se s  
in whic h Serbs appeare d as parties have been co mp-
le ted. A  total  o f 3,457 ca ses have b ee n comple te d.  
 
7.1.2.4. Inhe ritanc e
 
This court  received a total of 1, 943 cases, in 1, 722 
of which Alb an ians  were partie s and  mem bers of 
m inority communi ties w ere parties  in  221 case s 
 an d all  of them wer e Serb s.  All cases in  which par-
ties were S erb s  were c om pl eted.  A total of  1,750  
ca ses have be en  compl et ed. 

7.1.3. MUNI CI PAL COURTS F OR  MI NOR 
OFFENCES I N THE R EGION OF  MI T ROVICË /
MITROVIC A
 
7.1.3.1. Municipal C ourt for  Min or 
Offence s  in Skenderaj/Srb ica 

HLC Kosovo ha s n o i nformation on t he total 
 number  of  receiv ed  cases s tructur ed alon g  ethnic 
b ackground of  pa rties or t yp e  of of fen ce s from the 
jur isdicti on of this  co urt (t raffic  offences, offenc-
es against public p ea ce and ord er , etc). Howev er, 

it obt ain ed inf ormation on the total  num ber of 
com plete d  c ases ( tot al  of 20,338 case s), but st ill  
witho ut an overview  of  the num ber of  comple te d 
cases for each of th e o ffences. It  also  ob tained 
informat ion on  t he nu mber of completed c ases 
in whi ch min ori ty membe rs were part ies an d the 
 typ es of offence s they we re  involve d in. A ll thes e  
parties  were Serbs:  in t he field  o f  tr affic offe nc es 
a to ta l  of 61 case s were  co mp l eted, eight c as es 
of offenc es  a gainst  public pea ce  and o rd er, a nd 
 fi ve cases of violations of  economic  provisions . 
 A perso n interv ie we d  by HL C Kosovo in th e 
 Mu ni cipal Cou rt in Sken deraj/Srb ica  underl ine d 
that a v ery small n umber  of  m em bers of minority 
e th ni c comm unities li ves in  th is municip ali ty; h en-
ce the numbe r  of of fe nc es committed by  members  
of  t hese communities is  small.21 

 7.1.3.2. Munici pa l  Court for  Min or 
Offences i n Vusht rri/Vučitrn 

HL C K osovo rese ar c hers d id not  obtain inform-
at io n on h ow many ca ses  this  c ourt r eceives and 
c om p letes  at the a nnual leve l and wh ich off en ce s 
the  received cases  r ef er to.  The Munic ipal C our t 
in Vushtrri/Vučit rn  de als with a serious pr ob lem 
since th e Distri ct  C ourt, Municipal Court  an d  the 
M unicipal Cour t  for Minor Offen ces of  Mitro vi-
cë/Mit ro vica,  as  we ll  as the Offi ce  of the Public 
Prosec ut or  from Mitrovicë/Mitrovica  m oved to 
th e building  of this  co urt a fter Koso vo declared 
in dependence  on Fe br uary 17th  2008  an d the con-
ditions for  work are very  difficult.22

 
8. COURTS  IN  G JILAN/GNJILANE 

RE GI ON   

Courts in the r egi on of Gjilan/Gn jilane w ere 
founde d  in  2000. 23 All judg es in al l  courts in  
this region a re  A lbanians. As far  as administra-
tion  staff is  c oncer ne d,  in th e District  Court  an d 
Municipal Co ur t  in Gjilan/Gnjilane all employees 
ar e  Al bani ans. Ou t  of 19 e mployees in the  Gj il an/
G njilane Munici pal C ou rt fo r  Mi nor Of fences, 
18 are  A lb anians and  one is a Serb; out of  21  
a dmin istration offi ce rs  emplo yed in the adminis-
tr at ion of  the Viti/Vi ti na  Mun icipal  Co urt, 17 are 

21 Mr. Hajullah  Aruqi, admin-
istrator of the Municipal Court 
for Minor Offences in Srbica/
Skenderaj, HLC Kosovo inter-
view October 2009

22 Šaip Merovci/Shaip Merov-
ci, an administration officer in 
the Vučitrn/Vushtrri Municipal 
Court for Minor Offences, 
HLC Kosovo interview from 
October 27th 2009.

23 The District Court in Gji-
lan/Gnjilane municipal courts 
and municipal courts for minor 
offences in Gjilan/Gnjilane, 
Viti/Vitina and Kamenicë/
Kamenica. 
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Albanians  an d  four are Serbs; in the administrati-
on  of  the Municip al  Court in Ka me nicё /Kamenica 
ther e are 13  a dminis tration  officers 1 1  of  whom 
 are Albani an s  and two are Se rbs.  As  far  as  m agistr-
ates ar e concerned,  a ll m agistrates in the Gji la-
n/ Gnjilane Dis trict Court and Municipal C our t 
are Albanians;  in  the  Viti/Vitina Municipal  C ou rt 
th er e  are 23  magistrates 1 9  of  whom are Albanians, 
and there  are two  S erbs a nd two Bosniaks.  O ut of 
 14 magistrate s in the  K amenic ë/Kameni ca Mun ic i-
pal Cour t, 12 are Alban ians and two are Serbs.     

8.1. Gjilan /G njilane District  Co urt

8.1.1. Crimina l cases 

Th e Gjilan/Gnjil ane Di str ict Court received  a  total 
of 1,7 23  cases in 1, 477 of w hich Albanians are  
p arties ,  Serbs are par ties in 145  c ases, and me mbe-
rs  of the Roma, A shkali and  Egyp tian commun ity 
are par tie s in two cases,  Croats  in one,  and foreign  
c itizens in 9 8 cases.  H LC Kos ovo has  no inf or m-
ation on  the number of  these cases that have be en  
c omplet ed so  fa r. 

8.1.2. Civil cases 

Sinc e  it was foun ded, the Gj il an/Gnjilane  Dis tr ict 
Court has recei ved a tota l of  2,347 cases  in 2,337 o f 
w hich Alba ni an s were  parties, and  Serbs were  parties 
 in  10 ca se s.  HLC K osovo has  no infor ma tion on the  
 number o f these c ases th at  have b ee n complet ed .  

8.2. Muni cipal cour ts in th e  regio n 
of Gjila n /G nj ilane

8.2.1. Mun icipal Court in Gjilan/
Gn jilane 

 Th e majority of cases proc essed by th e Municip-
al Court in Gjilan/Gn ji lane relate  to violatio ns o f 
property right s. I n 2008, UN MI K administ ra ti on  
handed ove r to thi s  court a great n umber of cases  
in which Serbs a pp ear as plai ntiffs and re spo nde-
nts are the Governme nt  of  Ko so vo, the munici-
pality  of Gjilan/G n ji la ne, KFOR  and UNMIK and 
the sub je ct is the  u surpati on  of pro per ty  an d 

 disturbance o f  it s use.  As re presentatives of t hi s 
cou rt  cl aim, the prior ities a re cases  in whic h Serbs  
a ppear as p arties. 24 Ho wever,  representatives  of 
the M unicipal Court w ere not ab le  to prov id e 
 in formation  o n  the to ta l number  of  cases pend-
ing  b efore this cour t, complet ed ca ses, and th e 
number of  ca ses in which  me mb ers of  minority 
communit ie s  and Al banian s appear as  p ar ties,  i.e. 
information o n  th e num be r  of thes e cases that 
ha ve bee n compl et ed .25 

8.2.2. Mun ic ipal Court in Kame nicë/ 
Kamenica

8.2.2.1. C ivil cases 

 The Muni ci pa l  Court in K am enicë/Kameni ca 
received a total of 2, 952 civil case s. Alb ani ans 
are parties in  2, 497 of these  c ases and member s 
of  minority  communities are  parti es in  455  cases , 
Serbs in 427 and members  of t he Rom a,  A shkali  
a n d Egyptian  c ommunity are par ti e s in 28 of  t hese 
cases.  A total of 2,20 6 case s  w ere complet ed  duri ng  
2008: in  1,921 o f these c as es  Albanians appeared as 
p arties, a nd Serbs appeared as  p arties in  2 61 cases.  
Serbs sta rted appearing as part ies before  th is cou-
rt since its  foundation  i n 2000 a nd  the nu mber o f 
cases in  which they ap pear a s p arties is constantl y 
 rising and so is t he number of c om pl eted c ases, 
 with  ce r tain o sc illati on. Ho wever, cases fil ed by 
membe rs o f the Roma ,  Ashkali an d  Eg yp tian com-
munity are  st il l pending. 

Th e Muni ci p al Court also  received  da mage claims 
 fil ed  by Serbs against the Gov ernment of Ko sovo, 
 th e  muni cipality  of Kamenicë/Kameni ca, KFOR 
an d  UNMIK becaus e o f  the property u surpati-
on and dis turba nce in t he use of  the prope rty  
that UNMIK a dminist ration ha nd e d over to t his  
court . HLC Koso vo  has n o inform ation on the  
t otal number of thes e  ca ses; h ence they were not  
i nc luded  i n  the tot al number of re ceived and com-
pleted c ases. 

8.2.2.2. C riminal cases

 Si nc e it w as  founded  in  2000, the Munici pal Court 

24 Sadik Azemi, an administra-
tion officer in the Municipal 

Court in Gjilan/Gnjilane, HLC  
Kosovo interview, April 10th 

2009.

25 Ibid. 
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in Kam enicë/Kame ni ca recei ve d  a  total  o f 1,512 
c as es, 1,048 of which  refer to ca ses in which 
A lbania ns  appear as parties a nd  464 ar e  cases in 
 wh ich members  of minority communit ies appear 
as  partie s, Serbs in  10 6 cases a nd members of t he 
Roma, As hkali and Egyptian  com munity  ap pe ar 
as parties in 358  c ases.  A very hig h p ercent of 
the c as es  have been completed, a total of 1,252 
cases,  an d almos t all of th em inv olving  Albanians 
and Serbs  as parti es  have b een complet ed, 981 
for Albanians and 95  for Ser bs. As  f ar  as Se rbs 
are concer ned,  almost  a ll cas es filed during one 
y ea r are usu al ly comple ted during  the  same  year, 
which is  not th e c ase in other  munici pa l courts,  
w hich also have cr iminal cases in w hich Serb s 
appear as parties.  A  percent o f  comple te d  cases 
in whi ch Roma, Ashkali  and Egyptians appear  as 
parties  is s lightly  lower,  16 9 . The number  of  cases 
 in which Serbs appear as p art i es decrea se d i n the 
period from  2000  unt il 2003  when  the  number of 
th ese cases  st arted incr eas ing and stagna ting u nt i l 
2007, when a slight incre ase was regis tered. As  far 
a s cases  involvi ng   Roma, A shkali and Egyptian s 
as p art i es are concer ned, they  started a pp ear ing 
in  2001. As of  this moment,  the numbe r of  these 
ca ses sta rt e d decrea sing until 2004 wh en a sudden 
incr ea s e in the number of cases was  registered. 
Af ter this m om ent, the num ber  of these cas es  
starte d d ec reasing sudd en ly  and t his numbe r has  
b een de cre asing every  yea r a s  of  this moment , 
wit h  certa in  o scilla tion. (Se e Appendix  2  with 
ta bu la r  presentation )

8.2.3. Muni cipal Court  in  Viti/
Vitina 

According t o  a repre sentative  of th e  Viti/
Vitin a Muni cipal Cour t ,  members of  minority 
communities  d o not have a ny problems in  address-
ing the c ourt. 26 T h e grea te st numb er of cases  
b efore  this court  refers to violation of propert y 
ri ghts and p la intiffs ar e  ma in ly Serbs.  Durin g  
2008 , the court rec ei v ed several hun dr eds of 
dama ge cla ims from UNMIK in  wh ich Serbs sued 
the  Gover nment of Koso vo, the municip ality o f 
 Vi ti/Vitin a, UN MIK and KFOR  be cause  o f  the 
usurpation o f  t heir prop ert y  and the prevent ion 

of use  of their pr ope rty. T he cou rt  has only  begun 
considering t he s e cas es.  
 
HLC Kosov o researc he rs did  no t receive any 
 in f ormatio n on  the numbe r  of pendin g  a nd com-
pleted  ca se s befo re this cou rt nor  di d they receiv e 
informati on on ca se s stru ct ur ed acc ording to  the 
na tio nal backgr ound of  pa rties to p ro ceedi ngs. 

8.3.  MUNICIPAL  CO URTS  FOR  M INOR 
OFFENCES I N THE REG ION OF  G J ILAN/
GNJILANE
 
8.3.1. Municipa l C ou rt for Minor 
O ffences  in Gjilan /Gn jilane 

HLC Kos ov o does  no t have any pre ci s e infor mati-
on on the  nu mber of cases re ce i ved by  th is  court 
or infor mation on  the total numbe r of compl et ed 
cases  s tr uc tured according t o the national  backg-
rou nd of parties. They  o nly receive d  in formati on  
 on the num be r of cases in  wh ich memb ers of  
mi nority  com munitie s, Serb s and m e mbers of 
 the Roma ,  Ashkal i a nd Egyptia n c ommunit y in 
pa rticula r, appeared as par ties.  Se r bs committe d 
 traffic offences, offence s against  pu blic peace an d 
orde r,  economic  offences and o ffences  ag ainst 
p ublic s afety a n d they st arted ap pearing as pa rties 
as of 2 000 when the  court was  fo unded ( for tra ffic 
of fences a total o f 2,888 ca se s, off enc es against 
pu blic p ea c e and order  a  total of 539 cases , and a 
tota l of six cases of  offences a gai nst public s afety ),  
an d in cases of economic  of fen ces they sta rted a p-
pe ar ing as pa rties as of 2 001 (a tota l o f 46 ca ses). 
A s far a s  Roma are  concerne d, they were re gistered 
o nl y  in 200 8 as perpe trator s o f traffic violation s  (a  
total o f six  c as es ) and of fences again st  public pea ce 
and ord er   (a total  of three cases) . 

8.3.2. Munic ipal Court for Minor  
Offe nces i n Kamenic ë/  K amenica

8.3.2.1. Traffic violations

Si nce it was fou nded,  the  court has received  a  total 
of 3 1,297 ca ses. A tota l of 29,857 of these  case s 
refe r to Albani ans , 1,429 to Serbs,  six to  me mbers 

26 Servet Sadiku, an adminis-
tration officer in the Municipal 
Court in Viti/Vitina, HLC 
Kosovo interview, 
March 16th 2009
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 of the  Roma, As hk al i and Egyptian community and 
fi ve  t o  others. 27 A tot al  of 29,726 of  these cases  
have  been com pl eted.  28 ,302 of th ese com p leted 
cas es refer to  Albanians ,  1 ,413 to  Serbs, six to 
c ommunities of Roma,  Ash kali  an d  Egyptians, and 
five ref er to foreign c it izens. 

8.3.2.2. P ublic  pea ce and order
 
The court has re ceived a to tal of 1,128  cases,  926 of 
whi ch  involve Alb anians, 186 Ser bs, on e m embers 
of the  community  of Roma,  Ashkal i and Egypt ians,  
and 15  to oth er s .28 A total  o f 872  cases have  be en 
complet ed. All cas es in which Roma, Ash ka l i and 
Egyp ti ans a nd persons  fal ling unde r the group tit-
led others  appeare d as p arties ha ve  b een comple te d 
and alm os t all  cas es in which  S er bs app eared as 
parties h av e  been  co m pleted ( a total of 178 ). Other 
678 pending c as es refer  t o  Albanians  as  parties. 

8.3.2.3. Economic offence s

The Muni cipal Court in  Kameni cë/Kamenica  
re ceived a total of 1,44  cases, 1 ,2 92  of which relate 
to Albanians as  parties,  151 to Serbs and one  to  
othe rs.29 A tot al of 1,220 ca ses have been complet-
ed,  1,07 3 of  wh ich refer to Albanians, 146 to Serbs, 
and one to others .

9. COURTS  IN PRISHTINË/ PRIŠTINA 
REGION 

 Cou rts in th e  region o f Prishtinë/Pri štin a were 
founded  i n  1999,30  200031 and 2001,32 20 0333  and 
 20 05.34 All j ud ge s in courts in t he region of Prishti-
në/Priština are  Albanian, exc ept fo r  th e de partment 
o f  th e Muni cipal Court  i n  Prisht inë/Prištin a loca-
ted  in Gračanica/Graçanicë where  only on e  Serb 
judge work s.  All em pl oy ees in  court ad ministr-
ation in municipa l  co urts a nd municip al cou rts  for 
minor offences  in  PodujevëPod ujev o, Gllogovc/
Gl og ov ac,  Kaçanik/Ka čanik,  Mu nicipal C ou rt in 
L ip jan/Li pl jan, and th e Municipal Court  f or Minor 
 Of fences in Prish tinë/Pri ština and a departme nt  of 
the Municipal C ou rt  for  Minor  Of fences in F er iz aj/
Uroševac located  in Štr pce /Shterpc are Albani an .35 

Howe ver, in t he  D istr ict Cou rt  in Prishtinë/Priština  
5 0  out  of 52 a dm inistration of fi cers ar e  Albani an s 
 and Se rbs and Roma,  As hk ali and Egyptian com-
munity have o ne adm ini stration officer ea ch ; out 
of 36 adm inis tration office rs  in the  F erizaj /U ro-
ševac  Munici pa l Court, 35  are Albanians and one 
is  a member of the Roma, As hkali and  Eg yp tian 
community ; in  the department of the Fe riz aj/Ur oš-
ev ac Mun icipal  C ourt locat ed  i n Štrpce/Shterpc , 
eight o f 15  em pl oyee s are S er bs and seven are 
Albanians;  in  t he department  of  t he Pri shtinë/
Pri ština  Mun icipal Co urt loc ated in Gračanica /
G ra çani cë ther e  are five ad mi ni stration officers, 
three Serbs a nd  t wo Alb anians; in  the M uni cipal 
Cou rt  for Mi no r Offences in  Li pj an/L ipljan  11  of 13 
admi ni st ration officers are  Albanians and  two a re 
 Serbs; in the Munic ip al Court for Minor Offen ce s  
i n Ferizaj/ Ur ošev ac 22 of 23  ad ministration of fic ers 
are Albanian s and on e is a mem be r  of the  Roma, 
Ashkali and  Eg yp tian com munity.  

Concerning the n at ionality o f  magistr at es, in the  
Pr iš tina/Pr is ht inë Dist rict Court a nd  m unicip-
al courts  in Pod ujevë/Podujevo, Gllogo vc /Glo-
govac, Kaçanik/Kačanik and  Fe ri zaj/Uroševac, 
 magi strates are ex cl usively  A lbania ns ,  while  in 
the Muni cipal Court in Lipjan/Lip ljan  tw o ou t of 
15 magistrates are Serbs  an d  13 are Albania ns. In 
the department of the  Fer izaj/ Ur oš evac M unicipal 
C ou rt  in Štrpce/Shterpc, six out  of  nin e magis-
trates are Serbs and  t hree are Albanians; in  th e 
depa rtment o f the Prishtinë /Prištin a Municipa l 
Court in Gr ačanica/Graçanicë 12 out o f  13  magist-
rates are Ser bs  a nd o ne  is Albanian . 

9.1. Prishtinë/Priština Di strict Court

In the  d istrict  co urt are empl oyed 14 judges an d  al l 
of them  are Al banians . Court has  50 administrativ e 
staff members  from who m 2 staff members ar e 
f rom t he   minority  community ( one Bosniak and 
o ne  M ontenegrin )  

9.1.1. C ivil Cases

D uring the period fro m 2000 until  2009 the  Di st rict 
co ur t in Prishtinë/Priština  received  in to tal 7266 

27 Foreign citizens 

28 Foreign citizens 

29 Foreign citizens 

30 Prishtinë/Priština District 
Court

31 Municipal courts and courts 
for minor offences in Prishtinë/

Priština, Podujevë/Podujevo, 
Gllogovc/Glogovac, Ferizaj/
Uroševac and the Municipal 

Court in Lipjan/Lipljan.

32 Municipal Court and 
Municipal Court for Minor 

Offences in Kaçanik /Kačanik 
and Municipal Court for Minor 

Offences in Lipjan/Lipljan

33 Department of the Munici-
pal Court and the Municipal 
Court for Minor Offences in 

Ferizaj/Uroševac located in 
Shtrpce/Štrpce were founded 
on June 12th 2003. Serbs are 

majority population in the 
municipality of Shtrpce/Štrpce

34 Department of the Munici-
pal Court in Prishtinё/Priština 

located in Gračanica/Graçanicё 
was founded on 
May 15th 2005. 

35 Three Serbs worked in this 
court until the declaration of 

Kosovo’s independence and 
they have not returned to work 

after February 17th 2008. 
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cases from  whi ch Al ba n ians as parties  were in 6862 
case s, Serbs in 404 cases  and  1  case with Mace do-
nian citizen  as a  pa rty. The numb er of c iv il cases in  
t he fir st insta nce rec ei ved fr om 200 0  u ntil 2009 is i n 
tota l  5 995 and it  was im possible to  get overview of 
the cases divided b y the ethnic d ivisio n.  
 
9.1.2. Criminal  Ca s es 

Total  cr iminal cases rec eived  by  t hi s court r eceived  
5 696 cases during th e p eriod from 2000 – 2009. 
From this number in  5448  cases Alba ni ans are 
a pp earing  a s parties  a nd in 248  c ases mi no-
rities a re  c ourt parties  (2 02 Ser b, 28  Bosniaks, 2  
Turks , and 1 6 RAE) an d  a s well  75 cases were  the 
parties are  foreign citizens (Bulgarian, Chi nese, 
 Moldavian, Ma cedoni an etc).

9.1.3. C ri minal Cas es seco nd  instance 

 To tal number of  received  ca se s for  the period fro m 
2000 until 2009 is  573 0 and from  t his n um be r, 
there are 19 2  cases we re Serbs ap pea rs  as court 
parties  and Alba nians in 5538 cases.  
 
9.2. Muni ci pa l cour ts in the region 
 of  P risht in ë/ Prišti na

HLC  Ko sovo r esearchers  di dn’t manage  to  ob tain 
the inform ation’s on  t he num ber of cases fro m 
Prishtin ë/ P riština municipal  cou rt .

9.2.1. Podujevë/Poduje vo  Municipa l 
 Court

9.2.1.1. Crim inal cas es

H LC Kos ovo has no  inform a ti on  on the numb er 
of cr im inal ca ses that  this court  h as rece iv ed,  b u t 
it has inf or mation that  Ser bs  appear as part ies in 
35  cases . These cas es refer to  tr affic vi olations, 
 tax eva si on ,  illegal bo rd er cr ossing an d  d ocument 
co un terfe it ing. HLC  Ko so vo has no info rm at-
ion on  the number of  these ca ses th at have b een 
complete d.  Members of  o th er com munities from 
Koso vo  h ave not a pp e ared as  parties before  the 
Podujevo/Podujevë  Muni cipal  Co ur t in t hi s  field. 

9.2.1.2.  Ci vil cases  

Since it  was foun de d, the Municip al Court in  P od-
ujevë/ Podujevo has recei ve d  a tot al   of 1,277 ca ses 
an d  in  847  of these c as es Alb anians  appeared as 
par ties and me mber s of Serbi an  community  i n  43 0 
cases. The Munici pa l  Court  in Podujevë/Pod uj e vo 
received fr om  UNMIK admi nistra tion 358 dam ag e 
claims filed  by Se rbs against t he  Government  of 
 Ko sovo, the munic ipality o f Poduj evë/Pod uj evo, 
UNMIK  and KFOR  b ec ause o f the usurp ation of  
t heir pro perty and  illegal us e of their  p roperty.  
H LC  K osovo  has no informa ti on on the nu mber 
of  ca ses pend in g  before this  court.

9.2.2. Muni ci pal Court  i n Gllogov c/ 
G logovac

There ar e a lmo st no members of  minorit y 
 commun it ie s livi ng on the  t erritory of Gllogov c/ 
Glogovac,  t he refore, they  al most do n ot  appear as 
pa rties i n  pr oceedings from the jur isdiction o f  the 
Gllogovc /Gl og ovac Municipal  Court. Pra ctica lly, 
the on ly parties  are  Albanian s.  S erbs a ppear as 
 parties  only in  ci vi l p roced ures from 2 00 4  in 24 
 cases. HL C Kosov o has no inf or m ation on  the 
number of  th es e c ases  that ha ve been completed. 

 9.2.3. Mu nicipa l  Court in  Li pjan/
Lipljan 

9.2.3.1. Inheritance cases

The M unicipal Court  in Lip jan/Lipljan  ha s 
received a total of  1,29 5 inheritanc e  c ases 
since  2 000 in wh ic h  Albanians appear as  par-
ties  in 752 cases and Serb s  i n 543. A t ot al of 
1,062 cas es have be en  c ompleted  and in 506 of 
t hese c ase s  Serbs appeared as  parties  and Alba-
nians in 556 . The  n umber of  ca s es in w hich 
Serbs appeared as par ti es  has been c onstantly 
in creasi ng since  2000,  wi t h minor exceptions.  
As  for the tota l  number  of  ca ses, they w er e 
gener al l y increasing  un ti l 2005  when a d ip was 
 registered a nd   after th is their numb er star ted 
increas in g  again.  ( S ee Appendi x  2 with tabul-
ar presenta tion) 
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9.2.3.2. Cr im in al  proceedings

The Mun icipal Court in L ipjan/Liplj an has 
receive d a  total  of 648 cases since  20 01. Al banian s 
appeare d as parties in 614 c as e s and memb er s of 
minor it ie s in 3 4, and th ey  were a ll  Serbs.  T he re 
are  a total of 6 76 complet ed   cases.36  18 of the 
compl et ed  cases  refer t o  ca ses in  w h ich Serbs 
 ap peared as parties.
 
9.2.4. The  Municipal C ourt in 
Fe ri zaj/Uroš ev ac 

 9.2.4.1. Litigation cas es

Thi s c ourt has received a to tal of 9,66 0 litigation 
c ases.  Alb anians appeared as  pa rties in 6, 798 of 
 th ese c as e s and members  of minority co mmunit-
ies in 2 ,8 62 cases, includ ing Se rbs in 2,856 c ases 
a nd  members of the Roma ,  Ashkali a nd Egy ptian 
co mm unity and other part ies appea red in  si x cases.  
Serbs started  filin g l awsuits in 2001, wh il e mem-
bers  of the Roma , Ashkali  a nd Egyptian commu-
nity started fil in g lawsuits in 2002. The numb er  of 
cases inv olving me mbers of t he  R oma, Ashkali and 
 Egyptian community is a lmost t he   same; it varies 
 fro m 1 to  2 cases per y ea r. How ever,  as fa r as Serbs 
are concerned, the number of cases  was   increa si n g 
from 2001 u ntil 2007  when they started de cr easing 
an d  then somewhat more than  60  lawsuits were 
filed during  2008 a nd 2009. In t his an alysis of  the 
incr ease/decrease in the  nu mber of c as es in which 
 Serbs appear as p ar ties,  20 04  a nd 2006 are ex cl ud ed  
and that  is  when t he  court to ok o ver a great n um b er 
of property  c ases in which Serb s appear as p lai nti ffs 
and UNMIK, KFOR, the  Kosovo author iti es, and 
the m un icipali ty  of  Ferizaj/Urošev ac as  res pondents  
sued because o f the usurpation  of Se rb s’  prope rt-
y  and distu rb ance in  the use of th e prop ert y. (See 
Appendix 2  wi th tabu la r  presentat io n) 

The co urt resolved a total of 2,6 80  c ase s: in  2,453 
cases  Albanians a ppeared  as par ti es , memb ers 
of the Roma, As hkali  an d Egyptian c ommunity 
ap pea red as  parties  in  s ix  cases and Serbs in 221. 

9.2.4.2. Inherita nc e cases

 J us t  like  in th e  c ase of oth er  municipa l cour ts   in this 
and other  regi o ns , the p ercent of com pleted ca se s 
 of inheritance  is very high. Only Serbs of al l minor-
ity com munities have appea red as parties to these 
proce ed ings and they have real ized thei r  ri ght s sin-
ce the foundation of  th e court,  wh ich was in 200 0. 
 T he number of such  cases was low onl y during the 
firs t year, 2 000. However,  as of  2001 the n um ber of 
inheritance c as es  in wh ich Serbs  a ppear a s  parties 
ha s  b een incr easing and in t he period fro m 2001  
u ntil 2009, t he number  of  c ases at the annual  level is 
betwe en 23  and 53. Th e M unicipal Court in  Feriz aj/
Uro šev ac has received  a  total of 2,988  cas es: Se rb s 
 were parti es  in 368 c as es and  Albania ns in 2,62 0.  
A total  o f  2, 246 c ases ha ve bee n  r esolved and  3 26 
of the se  cases  invol ve d Serbs a s  pa rties  and 1,920  
i nvolved  A lbanian s as parties .  

9.2.4.3. Crimi na l cases

 M embers of min ority comm uniti es have started  
a ppearing  as par ti e s in crimi na l cases before the 
Mu ni ci pal Court in F erizaj/Ur oševac since it  w as  
founded. G en erally spe aking,  t h e number  of these 
cases  in  which  minori ty  m embers  appea re d as 
parties is ver y low in c om parison  to  t he  number 
of c ases in  wh ich Albanians are p arties. The  court 
receive d a to tal  of 8,020 criminal  ca ses: Albanian s 
were pa rties in 7,916  and me mbers of mi nor ity 
communities in 104  cases , incl ud in g Serb s  i n 57 
cases  a nd members of the Roma , Ashk ali  and 
Egyptian  community i n 47 cases. A  tot al   of 5, 07 2 
 cases h ave been co mpleted an d  i n 5,004  of these 
cases Alban ian s  a ppear ed  a s parti es, Serbs in 38 
and  R oma, Ashkali and Egyptians  in  3 0 cases.

9.2.4.4. No n-cont entious lit iga tion 
cases

The cou rt has received a total of 7 ,9 69  non-con-
tentious l it igation  ca se s,  53 of which rel at e  to Serbs 
 and 7, 91 6  to Albania ns . 5,0 30  cases hav e been com-
pleted, 26  of which  refer to Serbs and 5 ,0 04 to Alb-
an ians.  M embers of minority communities , Serbs  
in particular,  sta rt ed appearing as par ties  before t his 
court in 2001.  The n umber of  cases  in which Serbs 
appear as parties va ries from  one to eight at the 

36 Some of the completed 
cases were received before the 

court was founded in 2001.
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 annual  l evel,  wi t h the except io n  of 200 6 when there 
were  1 0 cases and 200 7 when  t h ere were 17  c ases.  
A fter this,  in 2008 and 20 09, the number of  cases i n 
which Serbs were  parties  de cr eased. 

9.2.5. Munic ipal Court  in K açanik/
Kač an ik

Serbs  st ar te d appearing as par ti es before this c ourt 
i n 2007. During  th a t year, UNMIK  ha nded over t o 
this  court compen sat ion  lawsuits against the  Gover-
nment of Koso vo, the munic ipalit y  of Kaçanik/
Ka čanik,  KFOR and UNMIK filed by  Se rb s beca use 
of  the usur patio n o f  their property and di sturbances  
in t he use of thei r prop erty. The same type of c ase s 
a rrived in the c ourt du ri ng  2008 as we ll . The Mu ni-
ci pal Co urt does no t have  in formation on  the exact 
number of t hes e cases .  In  all o ther cases , whic h a re in 
the jurisdic ti on  of th is  court, Albania ns  ar e parti es .  

9.3. MUNICIPAL  CO URTS FO R MINOR 
OF FE NCES IN  TH E  RE GION OF 
PRISHTIN Ë/ PR IŠTINA 
 
9.3.1. Mu nicipal  court  f or  m inor 
offences  in  Podujev ë/Podujevo

Acc ording   to  t he info rmatio n r eceived by HLC 
 Kos ovo , members of mi nority  commu nit ies, Serb s 
 in part ic ular, c om mi tted traffic v iol ations;  they 
c ommitte d  a total  of 348 traffic v iolati o ns .  Other 
offences  f rom th e j urisdiction of  thi s court  were 
c ommitte d by Albani an  m ajorit y populati on: 1, 999  
offences a gainst p ub lic peace a nd  order, 34,39 8 
 t raffic vi ola ti ons, 3,388 eco nomic o ffences,  and 
211 off ences agai ns t  public  safety. 

9.3.2. Mu nicipal court for  m i nor 
of fen ce s in Gllogov c/Glog o va c
 
HLC Ko sov o did not receive  any infor mation o n 
t he total  number of cases this court has  recei ve d 
sinc e  it was f oun ded. They o nly re c ei ve d informa-
ti on  on tr affic viol ations  co mmitted b y Serbs  (a 
total of  se ven),  Bosniaks (a total o f  1 9) and Tu rks  
( one), while fo reign c itizens c om m itted  17 traffic 
violation s.   

9.3.3. Municipa l court f or minor 
offence s in Lipja n/ Lipljan
 
H LC  K osovo  r e searchers  di d not receiv e a ny 
informat io n on th e t otal numb er of  r ec ei ved cases, 
bu t  they did  re ceive the numb er of c ase s in which 
mem bers of minor ity communit ies a pp eared  as  
parties .  Th ey  committ ed  the fo llowing  offen c es : 
 traffic violat ions – Se rb  appear  as part ies in  1 ,447 
case s, Bosniaks  in 21, Cr oa ts in 50, R oma in 8, 
while foreig n citizens (Maced onians) comm itted 
four tra ffic viola ti ons; i n t he fiel d of o ff ences aga-
in st public p eace and o rde r – Ashkali ar e  pa rties  in 
16 case s, Ser bs  in 163, Croats in  1 6, and Roma  i n 
two case s;   in the  fi el d of economi c offe n ce s  Croats 
appe ar as  pa r ties in  14 cases and Ash kali in 13. 

9.3.4. Municipal  court  for m in or  
offen ce s  in Kaçani k/ Kačanik

HLC Kos ov o only  r eceived i nf or mation on  tr af fi c 
violatio ns .  The cou rt   received a  t otal of  27,383 ca se s 
and in  2 6, 95 8 of  these cas es  Al banians ap pe are d 
as parties  and i n  4 25  foreign c it iz ens, B ulgarians 
 and Ma ced onians in  p articul ar , appear ed as part-
ie s. Membe rs  o f  minori ty  commun iti es were  not 
re gistere d  as perpe trators of t raffic   vi ol ations.37 

9.3.5.  Munici pa l  Court f or Minor 
Offenc es in  Fer izaj/Urošev ac
 
Me mbers of  minorit y  communit ies com mi tt ed 
off en ces again st  public peace and  order  and traffi c 
violatio ns . The co ur t  re ceived a total of 4,350 
cases referring  to  distur bances of public peac e and 
 o rd er . Albanians  ap pear as par ties i n  1 ,809 of  these 
cases and  members  o f  minori ty  communit ie s in 
25, and they  are  all Serbs a re unsolve d  there is 38 

 As  f ar as traffi c violations are con cerned,  th e court 
received a total of 9 9,018  ca ses. A lb anians  appea r 
 as partie s  in  98629 of thes e case s  a nd  members 
of  minority comm unities in 377 cas es,  Serbs in 
325  ca ses , Bosniaks in 5 1 and Turks in o ne  case.  
Fo reign citi zen s also  appear  as perp etrators  o f 
 traffi c  v iolations,  i n a  total of 1 26 ca ses . As for 
the offenc es in  th e  jurisdictio n of this court , such 
as  ec onomic  of fences and off ences against p ublic 

37 Mrs. Kadrije Goga 
Lubishtani  administrator  
of the Municipal Court in 
Uroševac/Ferizaj, HLC Kosovo 
interview held on October 
2009

38 All offences were commit-
ted during 2004. 
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saf ety , Alban ians ap peared  as perpetrator s of these 
 offences  as wel l. The co urt received 4 ,733 cases 
 from the  field  of ec on omic offences and 128 cases 
fro m the fiel d  of offences ag ai ns t publ ic safety. 

10. CO URTS  IN PRIZREN/PRIZR EN  
R EGION 

C ou rts in  th e region o f  Pr izren/ Prizren wer e foun-
ded  in 200039 and 2001 .40 Al l judges are Alb an ia n 
in t he  munici pa l courts in  Suharek ë/Suva Reka, 
Malis hevë/Mališevo  and Raho vec/Orah ovac and  
munici pa l  courts  for minor  offences  in Suharek ë/
Suva R eka, Malishe vë/ Mališevo , Rahovec/ Or-
ahovac a nd  D ra gash/Drag aš. A s far as  ju dges 
i n  th e Prizr en/Prizren Dis trict  Court, municip al 
court s in Dra gash/Dra gaš and Prizren/Prizren are 
con cer ned, mem bers  of min ority comm un it ies are 
also e mp lo yed be sides Alba nians ju dges: out  of 
nine judg es in the  Pr iz ren/Prizren District  Co urt, 
three are  T ur ks, on e is Bosniaks, w hil e five jud ges 
are  Albanians.  In the Munic ipal Court  in Prizren/
Prizren a to ta l  of 10 judges are  Alb anians and three 
are  Bosniaks. In  the Muni ci pal Court for Minor 
O ffences in Pr izren/ Pri zren, a total of 10  j udges 
are employed,  six of whom ar e Albani ans, t hr ee  
are Bosniaks and on e  is a member of the  Tu rkish 
co mm un ity  and one  i s a member  o f  the Ro ma, 
Ashkali  a nd  Egypt ian communi ty. Ou t o f two 
judges in th e Dra gash/Dragaš Municip al  C ourt, 
one  i s  Gorani  an d one is an Alb anian. A dministr-
ation of ficers  in  m unicip al courts a nd  m unicip al 
courts f or min or  offences i n Suhare kë/Suva R eka 
and  Malishevë/ Ma liševo  ar e Albani ans. Howev er , 
in the  P ri zr en/Prizre n Dis trict Cour t,  munic ip al  
courts and  mu ni cipal cou rt s for mino r offences 
in Priz re n/Prizr en , Drag as h/ Dragaš  and Rahovec/
Orah ovac, members of minor ity communities are 
 al so employees besides  Alb anians  who const it u te 
the  majority of em pl oy ees. In the Ra ho ve c/Orah-
ovac Munic ipal C our t, out of  1 2 emplo ye es, three 
are mem be rs of the Ser b community and one  i s 
an Ashka li, while the remaining e mployees are 
 Alb anians .  In the Mu nicip al Court  for Minor Offe-
nc es  in Rahovec/Ora hovac, o ut of  12  o fficer s, one 
me mb er  of  the Ser b  community i s employed as well 

as one  m em ber of the Ashka li  community, wh ile 
othe r 10 e mp lo yees a re Albania ns. In  th e Dragash /
D ragaš Munic ipal Court 21 administra ti on  officers 
are empl oye d, 16 of whom are  Albanians and 5 a re 
Goran i. In th e Dragas h/Dragaš Munic ip al  Court 
for Minor Offences 11 offi cers are employed, 9 of  
whom are Alba nians  and  two are Bosniaks.  Ou t 
of 48 employee s in the  Prizre n/ Pr izren  District  
Court, 39 a re Albanians,  three are Turks, one is 
a  B os niak and three  are  members of the Roma, 
Ashkali and  Eg yp tian c ommunity.  In the  Pr izren/
Priz ren Muni cipal Cour t a total of  3 7  empl oyees 
a re  employed,  32 of whom ar e  Al banians , two  ar e 
Bosniaks and three are Tu rks. In the Mu nicipa l 
C ourt for Minor Offe nc es in Prizren/Prizre n,  a 
t otal of 29 adm inistrat ion offi cers are  employed:  
1 8  Albani ans, five Bosniaks, four T urk s and two 
members of the  R om a, As hk al i and  Egyptian c om-
muni ty. 

Concerning the nationality of magistrates in  th e 
Pr izren/Prizren  D is trict  Court and municipa l 
cou rts in the region: in  t he  Malishev ë/Mališevo 
M un icip al Court a ll magistrates ar e  Albani an s. 
Out  o f  15 mag istrate s in the Municipal Court in 
Suhare kë/ Suva Reka, on e is a Serb  a nd  others are 
Alb anians.  A tota l  of  16 ma gistrates are  emplo ye d 
in  the Orahovac/Ra hov ec Munici pal Court ,  fo ur 
of whom are  S er bs, on e is an As hkali an d the 
ot hers are Alb an ians . In the Dragash/Draga š 
 Mu nicipal Court, out of five magist rates, o ne is a 
 Bosniak  and fou r are Albani an s. I n the Municipal 
Court  in  P rizren/Prizren there are 11 mag istrates, 
10 of whom a re Albanians an d one is  a Turk;  in 
the  Prizren/Prizr en D istric t  Court  there are  26 
mag istrates,  22 of  w h om are Albania ns, two are 
Turk s,  o ne is a Bos ni ak, and one is  a Roma. 

10.1. Priz re n/Prizre n  Di st rict Court

10.1.1.  Fir st instance  c riminal cas es

A total number of cases received  b y this  c ourt in 
2,258:  Albanians  a re pa rt ie s in 2,173 cases  a n d 
mem ber s  of minority co mmuniti es in 85,  Bosniaks 
 are parties in  37 cases,  Serbs in 28, T urk s i n  19  
and fore ign citi ze ns  i n one  c ase. HLC  Ko sovo res-

39 The Prizren/Prizren District 
Court, municipal courts in 

Prizren/Prizren, Suva Reka/
Suharekë, Dragaš/Dragash and 
Orahovac/Rahovec; municipal 

courts for minor offences in 
Prizren/Prizren, Mališevo/

Malishevë, Suva Reka/Suharekë 
and Orahovac/Rahovec. 

40 Municipal Court in 
Mališevo/Malishevë.
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earcher s di d not  re ceive  information  on th e  t otal 
num ber of complete d cases  a nd  the n um ber of 
ca se s in which represen tatives of  e thnic co mm un-
it ies appear a s parti es.  

10.1.2. Seco nd  instance crim inal 
cases

The cour t received a total  of 2, 317 cases.  Al bania ns  
a ppear as parties  i n  2,17 3 a nd  members of mi nority 
 communitie s i n 144  cases, includi ng Bosniaks in 
129 cases,  Serbs in  six case s  an d  Turks  i n nine 
ca se s. HLC Kosovo  rese arche rs did  not receive 
 informat ion of t he total  numbe r  o f comple ted 
cases or the numb er o f cas es in  which members of 
ethni c  communit ie s  appear as part ie s. 

10.1.3. Firs t instance  c iv il  cases 

The  Pr izren/Prizren District Court received a tot al  
of 4 ,7 88  first instance  civil c ase s,  4,665 of which  
relate t o Albanians  and 123 re lat e to memb er s of 
minoritie s, 97 to  Bosniaks, 23 to  Turks and t hree 
to  Serbs.  HL C  Ko sovo  re searchers  d id not o btain 
i nfor matio n on t he number of  cases t hat have  
been co mplete d  i n genera l or the number  of cases 
in  which members of  certain  et hnic communities 
appear as p artie s. 

10.1.4. S ec on d inst an ce civil  ca ses

The P rizren/Pri zr en Distr ic t  Co urt received  a 
tota l o f 4,130 cases  in the period from 2000 until 
September  20 09 an d  in  3,849 of these  ca s es Al ban-
ia ns appear as p arties  and member s o f mino-
rity communiti es in 281  cases: Bosniaks  in 134 
ca se s, Turks  i n  68 , and  S e rbs in 79.  H LC Kosov o 
 re search ers did not re ceive infor mation o n the 
to ta l  number  of comple ted case s or the  numbe r of 
cases in which members  o f  minori ty communi ties 
app eared as pa rt ies. 

10.2. Mu nicipal courts  in the  regi on  
 of Prizren/P rizren

10.2.1. Mu ni cipal Co ur t  in  Priz re n /
Prizren

 10.2.1.1. Ci vil cases

As of  2000  when the  Mu ni cipal Court in  Prizren/
P rizren was founded,  a tota l o f 9,146  c ases wer e 
received,  a nd me mbers of mi nor ity communi ti-
es appeared  as  pa rties in 938 of  these cases  and 
Alb ani ans in  8 ,208 cases . A total of 4 85 of the  
cases involvin g  mi nority  m e mbers as p ar ties have 
bee n complet ed. HLC Kosov o has no i nfo rmatio n 
on the number of the cases  com pleted bef ore 
th is  court or the  number  o f  cases in  wh ich Alba-
nians appeared as parties  or  t he num ber of cas es 
among  these  46 5  compl et ed case s in which  Serbs,  
Turks,  Bosniaks, or  Ro ma, As hkali  and Egyptians 
ap peared as p arti es. 

Duri ng  2007 and 20 08, the Municip al  C ou rt in 
Prizr en/Prizre n recei ve d  several hundr ed s of 
UNMIK c ase s.  These are the damage  claim s filed 
by Se rb s against th e G ov ernment of Koso vo, 
KFOR, UNMI K, and the  municipalit y o f Prizren  /
P rizren  because  of the us ur pa ti on and  distur ba n ce 
in the u se  of t he ir propert y. HLC  Ko so vo has  no 
information in the  n umber of suc h c as es that have 
b een com pleted. 
 
10.2.1.2. Crimi na l  cases

Member s of minorities st art ed  appearing as parti-
es bef or e the Priz ren Muni cipal Cour t  as of 20 00 . 
 HL C Kos ov o has no  in formation on the t otal 
nu mbe r of cases received by this c ourt, but it h as 
inf orm ation that in 587 c as es before this cou rt , 
memb er s of minority co mmunities ap pe ar as  p ar-
ties, Serbs in 1 3  c ases,  Bosniaks in 439, T urks in  
103, memb ers o f the Roma,  Ashkali an d E gyptian 
co mm un ity in  24, and foreign ci ti ze ns in eigh t 
 ca ses.41  HLC Kosovo research er s  did not r ec e ive 
info rmation on the t otal nu mber of thes e  cases 
t ha t  have b ee n  completed .  

10.2.2. Municipal Co urt in Mali-
shevë/Mali še vo

The  Mu ni ci pal Court i n Malishevë/Mališevo has 
re ceiv ed a total  of 74,846  case s since it  was  
founded: Alb anians appeared a s parties in 74,816 

41 Romanians, Moldovians, 
Croats, Chinese, etc.
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c as e s and memb er s of min ority com muniti es in 30 
ca ses , Serbs in 23 and the  Government of S erb-
ia in  fi v e cases, a nd  Bosniak s in two cases.  Out 
of 23 cases  in  w hich S erbs appeared as pa rt ie s, a 
 total of seven have  been  co mp lete d plus  al l of th e 
cases in  wh ich Bo sniaks  appeared as parties ( a 
tota l  of two ). Duri ng 2008, th e Mu nicipal Co ur t in 
Malis he vë /M ališevo took over fr om  t he UNM IK 
administrati on   several hundre ds  of damage  claims  
filed by Ser bs . Serbs filed d amage  claims aga inst 
t he Govern ment o f Kosovo, the m unicip ality  of  
M al ishevë/Mališevo, UNMIK and KFOR  be cause 
 of the usurpat ion of the ir  p ropert y and inability 
to  use  their  proper ty. Thes e property  c laims ha ve  
o nl y been taken int o  co nsiderati on and  there  are 
sti ll  no co mp leted case s in th is field.  

10.2.3. Municipal Court  in 
Su harekë/Suva Re ka

10.2.3.1. Ci vil  cases

Members of  mi nority co mmunit ies, Serbs in 
particu la r,  starte d f i ling civil la wsuits be fore t his  
court since it was fou nd ed  in 20 00, wh il e  members 
of the  Roma,  A sh kali  and Eg yptian commun ity 
starte d doing so in 2002. A significant i ncrease in 
the nu mb er  o f cases occurred in  2004  when the 
Mun icip al Court r ec eived  f r om the UNMIK a dm-
inistration cases in th e fiel d of proper ty rights in 
which Se rbs su ed UN MIK, KFOR, the munici pal-
ity of Suh arekë/Su va  Reka  an d the Gov ernment of 
Koso vo  because  of  the usurpation  a nd the  use  of 
their prop erty. A  total of 5 14 of such case s were 
file d. As f ar  as the in tensity of filin g  la wsuits  b efore 
and  a fter 2004 is conc erned, bet we en 5 and  1 6 
 la wsuit s  were file d  at the annual lev el. 

A total  of 2,970 c ases are pendi ng bef ore  this 
court. In 2,3 75  Albanians  appe ar as parties and  in 
595 mem bers of min ori ty communities appear as 
 pa r ties, Serb s  in a tota l of 590 cases  and members of  
the R oma , Ashkali and Egypt ia n commu ni t y in five 
 ca ses. Out of 595 c ases, 36 have b ee n  compl eted, 
31 in whi ch  S erbs a pp e ared as pa rt ies and  five in 
which  members of  th e Roma, Ashk ali  and Egyptian  
c ommunit y a pp eared as par ti es. Ou t of the tot al  o f 

2,37 5 receive d cas es in which Al ba n ians app eared 
as parties, a  total  of 759 have bee n  co mplete d.   (See 
Appen di x 2 with t abular pre se ntation)  

10.2.3.2.  Cr iminal cases 

The Mu nicip al Court in  Suva Reka/Suh arekë 
 rec eived a total o f 2 ,7 87 of these cases. In 2,76 9 
A lbania ns appeared as  parti es  a nd mem be r s of 
minor it y communitie s in 1 8: Serbs i n  five cas es  
a nd  members of the Roma,  Ashkali an d Egyptian 
com munity  in  13. Out of 568 com pl eted cases , in 
558  ca se s Alba nians appe ared as  parties and 10 
were  membe rs   of minority c om mu nities , Serbs in  
three c ases a nd member s  o f  the Roma,  Ashkali and 
Egyp tia n community in  se ve n. 

10.2.4. M uni cipal Court i n  Dragash /
Dragaš

Mos t of the cases receiv ed by  th e Municipal Co ur t  
in Draga sh /Dragaš r ef er to viol ations  of property  
r ig hts. According to the  information  possessed  
by HLC Kosovo, there  are  no rec or ds kept b y 
this cou rt re lating  to the  na tional  st ructure o f 
 plaintiffs, henc e there i s no possib ility to kn ow  at 
the moment  the  number of  cases in  which Serbs, 
Bosniaks, Go rani o r  m embers of  some  other eth nic 
community a ppear  as  p arti es or on the number of  
c ases that  h ave been completed.42 It i s  im po rtant 
to no te that  during 2007  and  2008 the  co urt 
received a  large  nu m ber of cases f ro m the UNMIK 
 ad ministration in  which Ser bs appear as  pl ainti ff s 
 and they  sue the municipa lity of  Dr ag ash/Dragaš, 
the Gover nment of  Ko s ovo, K FOR and UNMIK 
 because of  the  usurpation  and inabili ty  to use the ir  
o wn pro perty. HL C  Kosovo  re searchers we r e not 
ab le to obt ain inf orm ation  on  the exac t  nu mber o f 
receive d  cases o r  the nu mb er of the se  cases t hat 
have  been com pleted. 

10.2.5. Municipal  Court  in  R ahov ec/
Orah ov ac 

The greates t  nu mber o f cases p rocess ed before  the 
Municipal Court  in  Rahovec/ Or ahovac r elates to 
 of fe nc es against  p roperty .  During 2007  and  2008 

42 Irfan Kamberi, administra-
tor in the Dragash/Dragaš 

Municipal Court, HLC Kosovo 
interview, March 26th 2009
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UNMI K  administration  deliver ed   to the Municip-
al  Court a gr eat nu mber of cases  i n which Serbs 
a ppear as  pla int if fs  suing the mun icipal ity of 
Rahovec/Or ahova c,  th e Government of Kosov o, 
KFOR an d UNM IK, because of  the usurpati on 
of their  property a nd  inability to use  proper ty . 
 Represe ntatives of  th is court we re  not  ab l e to g ive  
i nformation o n  the exac t  nu mb er of  t h ese cases  or  
the number  of the cases that have be en complete d. 
 As far  as  other l itigation c ase s  are concerned,  HLC 
Kos ovo  received i nf ormation  that m in or ity com-
munities appeared  a s  parties  in 71  cases and  tha t 
36 of t hem have been c ompleted. Howeve r,  there is 
 no informa ti on of th e  et hn ic ba ckgro un d  of parties 
to  thes e procedure s.  

As far as  t h e  execution o f  civil cas es is concerned, 
a total  of  th r ee ca ses in which par ti es are mem-
bers of mi no ri ty  communities  were  received a nd 
 one cas e  have been c om p le ted: the na ti onality o f 
parties is u nknown .  
 
Out o f 11 n on -conte ntious cases in whic h parties  are  
member s  o f  minorities, eig ht  cases ha ve been re so lv-
ed; ho wever, the  nation ali ty of parties  is unknown . 

The  court re ce iv ed fiv e criminal  cases , t wo of 
which have be en  r esolve d;  n ationa lity o f  the part-
ies is unknown. 

 10.3. Munici pa l courts f or mino r 
offences i n  the region of Priz ren/
Prizre n
 
10.3.1. Municip al  C ou rt for Min or 
 Offence s i n Mali shevë/ Ma liševo

Albani ans were pa rties  i n  al most a ll  of the ca ses 
before this cou rt sin ce it  was  found ed .  As far as 
 me mbers  of  m inorit y  c ommunities  a re concerned, 
Bosniaks wer e part i es  i n three cases of  traffic 
 vio lations  before  this c o urt in 20 07. All other  cases 
inv ol ved Al ban ians as parti es: Alban ian s appea red 
as  parties  in 28,874  c as es of  traffic vi olatio ns,  in 
1,074 cases of  offe nces ag ainst publ ic peace a nd  
order,  2 ,2 99 cas es   of economi c  offences  and 43 
cas es of offenc es aga in st public safet y. 

10.3.2. Munici pal Co u rt  f or Minor 
Offence s in Suha rek ë/Suva  Reka

S ince th i s court w as founded, Alb anians app ea red 
as  pa rties in almost  all cases : t hey wer e parti es in 
3 7,036 case s  of  traff ic violati ons, i n 2 ,388 cases  of 
offe nces against  p ublic peace and order , in 57 22 
 ca ses of economi c offen ces and i n 42 cases of 
 offences a gai nst pu blic safe ty .  

10.3.3. Muni cipal Cour t for  Min or 
Offenc es  in Dra ga sh/Dragaš 

 HLC Ko so v o was no t able to obtain  information 
on the tot al number o f case s  o r  the number of 
co mpl eted ca ses. 

 10.3.4. Municip a l Court f or Minor 
Offences in  Ra hovec/ Ora hovac

This court  r eceiv ed a total o f  49,585 c as es ,  45,12 5 
of which refer to tra ffi c violation s, 1,5 4 5  to  offences 
agains t public pe ace an d  ord er, and 2, 915  to eco-
nomic o ffences .  The only  partie s  coming  f rom mino-
ri ty  communit ies ha v e  be en Serbs. The y committed  
34 tr aff ic vio lation s a nd in 14  ca se s they were  
p erpetrators o f offen ces  a gainst pub l ic  p eace and 
 order.  Foreign  ci ti zens perpe trated tra ff ic vi olations 
in  tw o cases . All oth er offences were  committed by  
A lbani an s. HLC Kosovo  did not  ob tain informatio n 
on vi olations  o f public safet y provis ions.

11. ACCESS TO  KO SO V O  COURT S FROM 
MINORITY POINT OF  V IEW…

11.1. Pejë/Peć  R eg io n

HLC Koso vo  f oc used on th e Bosniak  com mu nity as 
the  bi gg es t ethnic com munity in the  region. Also, 
 so me  o f the  in te rv iewees we re fro m the E gyptian  
community.   Both comm uni ties do not e xp e rienc e 
any  pr ob lem in ap proaching  an d communicat-
ing with  court s i n the r egi on: bo th   communitie s 
 c ommun icate  in their mo th er tongue  (Bosnian and 
 Alb anian). Bosniaks mos tly receive court  decisions 
i n Bos ni an.43 However, fr om time to time,  Bosniaks  

43 K.R. - Bosniak citizen 
from Vitomiricë/Vitomirica, 
pensioner (HLC- Kosovo inter-
view, February 4th 2010
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complain   bec au se they re ce ive court rul ings in 
 Albanian.44 Some Bosniaks say that they d o not 
have problem w ith tha t since they sp eak  Albanian.45 

On  the other  ha nd, Egyptians receive a ll docum-
entati on in Albanian. The bigge st concerns  of  both 
communities is that court s are slow in sol ving c ase s 
in wh ic h Bosniaks and Egy p tians are parties , and t h-
ey are not l earnt  abo ut their  right to enjoy free legal 
aid,  a lth ough they n eed it. 

“I had a case on f ront of  court regarding i llegal 
carryin g  of w eap ons. I had a hunting we apo n  with 
prope r license for ca rrying i t, but it  has been  c o-
nfiscated.  Th e  court tr ia l was held  i n my mot he r 
tongue b ut  when it  come s to th e  corresponde n ce I 
mu st  sa y that I appro ach ed th e court with the let-
ter w ritten in  the Bosnian lang uage and I receive 
th e dec isi on  in Albanian. Ho wever, I complaint 
 about co ur t’ decision for weapon  c on fi scation  t o  the 
Supreme  Co urt a nd  I  still  did n’t have the answer 
on  my case”  I  didn’t know  a bo ut  opportunity  fo r 
 free legal  a id ”.

K.R . - Bosniak citizen f rom  V itomiricë/ 
Vitomirica,  p ensioner  (HLC- Kos ovo inter vi e w, 

February  4th   2010) 

“M y case was  r egarding the inherita nce and I  
approached the mu nicipal  co urt in Pejë/Peć. I 
app ro ac he d the co urt with documents  w ritte n i n 
 Bosnia n l anguage and I received  the decision in 
Al ba nian but I didn’t compla in  a bo ut that”. 

K.E .- B osn iak citi zen from  V itomiricë/
Vitomirica,  u ne mploye d  (H LC- Kos ov o i nt erview, 

February  4th  2010)
B.K.-  Member of Eg yp tian com mu n ity, from 

 Vitomi ri cë/Vitomirica

“ I  h ad a case re garding p ro perty is su e s at the Pejë/
Peć mu nicipa l court. T he cadastr e d oc umentation 
which I submitted  to the court was i n  Albanian 
language. The  c ou rt  decision which I received was 
wr it ten i n A lb anian  lan guage. Now I wasn ’t aware  
a bout  free legal a id  other wis e I wi ll  us e it”.

B.K.-  Member of Egyptian  commu ni ty ,  from 
Vito miricë/V it omiri ca

                                 (HLC- Kosovo  in terview, 
F eb ruary 4th 2010)

11.2. Gjilan/G nj ilane  R egion

HLC Kosovo co nducted  inter views with  member s 
o f Serb a nd Roma  communit ies in  G j ilan/Gnjil ane 
Regio n.  Serb and Romani freel y  a pproach muni-
cipal  and min or  offence s cou rts  in  the regions 
a nd genera ll y  ha ve trus t in the Kos ov o  ju dicial 
syste m.  F rom  time to  t ime some Ser bs file compl-
ai n ts agains t  cer ta in judges b ecause the y  w ere no t 
s at i sfied how they  l e d pro ce eding.  In  th os e cases, 
c om plaints  were discontinue d.  46 They have n ot  
experi en ced problem s  in communication  wit h 
 ad ministrati on officers  an d judges. Ser bs recei ve  
all  do cu me ntation in t heir own la nguage. Ex ce-
pt ionally, they  re ceive o fficial  do c umentation in 
A lb a nian,  l ike  it was the s ituation  wi th cadastre 
 doc uments  or   documents fr om the director ate for 
Ec on omy and fi na nce of  the Gjilan/Gnj il ane M un-
ici pa lity.47 In  case w he n  judges are  Albanians  who 
use Alba ni an during proc eedings, S erb s re ceive 
assistanc e  of the  c ourt tra nslator wh o tran sl ates 
pr oceed ings  in Serbia n.  In  th e case when Romani  
a re parties, c ou rt s  do no t pro vi d e docu mentation 
i n Roma lang uage,  bu t  either in Serbian or  i n 
Albanian,  which dep end on un de rstandin g of the 
parties  ( Romani) . M em bers of Rom a commun it y 
have exp ressed no  dis satisf action  with th at. Ho we-
ve r, b oth communitie s  have  seri ous concern s  in  
r eg ar ds to  c o urt effici en cy and speed in  re lation  to 
solvi ng of  cases. Especially m embers of  Serb com-
munity unde rline that  pr oblem, d om inantly tho se 
who  submitted  fil es against UN MIK administ ra ti-
on , KFOR ,  Kosovo government  a nd mu ni cipalities 
becau se of us urpati on  o f Serb private prop erty. 
Until  to day, very s m all numbers  o f case s of this 
k ind have bee n reso lved, although such  cases have 
be en su bm itted 20 04.48  Al so, b ot h communities,  
o rdina ry  Serbs and  Romani generally  ar e not learnt 
about  po ssibility t o  use free legal  a i d, although  they 
needed it. A l th ough some Serbs have kno wn  abou t 
t he ir  right to  fr ee legal a id by their position ,  like 
po li ce offi cer s o f  th e Kosovo Poli ce, th ey  have not 
been in  pos iti on  t o use it, alt hough  th ey neede d 
it.  Th ey believ e  th at  there ha s not b ee n rea di ne ss  
from t he part of  Kosovo  institutions to provide fre e 
legal aid to S erbs. However, official re presentatives  
of the  Roma community  as well as  repres ent atives 

44 K.E .- Bosnian citizen from 
Vitomiricë/Vitomirica, unem-

ployed (HLC Kosovo interview, 
February 4th 2010)

45 B.K.- Member of Egyptian 
community, from Vitomiricë/

Vitomirica (HLC Kosovo inter-
view, February 4th 2010)

46 T.M. a Serb from village 
Shillovë/Šilovo, HLC Kosovo 

interview from
 January 25th 2010. 

47 Ibid. 

48 S.J, vice-president of Gjilan/
Gnjilane Municipal Assembly. 

HLC Kosovo interview from  
January 25th 2010; I.Z, Liaison 

Officer to the Kosovo courts 
in Kamenica/Kamenicë 

and Novobrdë/Novo Brdo, 
HLC Kosovo interview from  

February 26th 2010
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of the Roma Community with in   office of commu-
nities of Gjilan/Gjilane Mu nicipality have bee n 
 learnt about the ri gh t  to the fr ee  lega l a id , and 
success fu lly used it.49 

I h aven’t bee n learnt about th e free legal aid. 
Nobody informe d  me that  s uch right exists, because 
of that I ha ven’t used righ t to free  le gal aid. 

 R.H, a Romani fro m Kamenicë/Kamenica
HLC Kosovo interview from J an uary 26th 2010.

I  kn ow about  fr ee le gal  a id, but I hav e  not used 
my rig ht so fa r, alth ough I needed an d asked  for it.  
I think th at  those  wh o are  obl ig ed to provide free 
legal aid  to me, haven’t  be en  r eady to help me.  

T. M. a Serb fro m village Shil lovë/Šilovo
 HL C Kosovo  inte rview from J anuar y 25th  2010.

11.3. P riz ren/Prizren Re g i on

In  t he Prizren/P ri zren  Region HLC  K osovo c on-
ducted interviews  with S erbs a nd  Turks. Me mb-
ers o f  both co mmu ni ti es are free to  ap proach to 
all courts in th e region , and g en er al ly have  faith 
in  t h e Kosovo ju di cial sys te m . Acco rd ing to  the 
Liaiso n  office to th e Kosov o cour ts  in  R ahovec/
Orahovac, Serb s  i n bigger n um ber ap pr oach to 
Kosovo ju dicial inst itutions.50 It is i mp ortan t  to 
stre ss  that in  Pr izren/Prizr en Municipality Turki-
sh  language is an official  languag e,   beside  Se rbian 
a nd Alban ia n , and co ur ts issue  d o cumentati on in 
all three languages  to  p ar ties. Howe ve r,  as  it was 
 al ready stress ed, all fo rms pr ep a re Judi cial Counci l 
of Kos ovo, an d those  ar e in  Ser b a nd  Albanian, 
 but are not  in Turk ish lang ua g e, althoug h Tur kis h 
 l anguage is o fficial langua ge  i n Prizr en. 

Se rb and  Turks  communic ate w ith administ ration 
offic ers a nd   judges  on their l anguages. C ourts  in  
P rizren/Prizren regi on  p rovide in te rpr etation in 
Se rbian and T urk ish du ring pr oceedin gs. Wh il e 
 inte rviewed Turks  ha ve no t ha d particula r  op in io n 
 about whether  courts  solve c ases up -t o -date, Ser bs  
have serious co nc erns i n regards  to co urt efficie-
ncy. Serbs  are pa rticularly  dissati sfied with solving 
of submitted f iles against UN MI K adm ini st r at ion, 
KFO R, Koso vo  govern ment and  municipalities in 

the Prizren/Prizr en re gion bec ause o f usurpation 
o f Serb  privat e property. Othe r cases are  s olved  i n 
short er  pe ri od of time. 

Having  in mind  th e right  to  free  legal  aid,  HLC 
Kosovo int erviewees  stressed  dif ferent  answers: s om e 
 of them, both Serbs and Turk s have lea rnt about 
their rig ht, 51  while, others  have  no t .52  That means 
 that Ko sovo judicial in st ituti ons  are not  up -to-dat e  in 
inf or mi ng  parties  about  t he ir l egal right. Those wh o 
 have been i nf ormed about  the p ossibili ty to exercise 
their right to fre e legal aid have done so. 

 We ha ve appr oximat ely 30 0 case s where Serbs 
s ued Ko sovo gover nment, Rahov e c /Oraho va c 
Municipali ty , UNM IK administrat io n and K FO R 
for  da ma ge  and usurpa ti on of  th ei r property  du ring 
1998 and 1999. Cou rts  are  very slow in solving 
parti cul arly  those cases .  Other cases we re  solved i n 
t he  sh or ter period of t im e. 

M.K. Liaison Offi ce  to the Ko sovo co urts in 
 th e  Ra ho ve c/Oraho va c Municipality

 HLC  Kosovo  int er v ie w on Febr uar y 4th  2 010

11.4. Prish ti në/Priš tin a  Re gion

I n  th e Prishtinë/Pr iš ti na  R eg ion HL C  Ko sovo 
has b een foc use d  o n representatives  of Ser b 
commun ity i n Prishti në/Prištin a and L ipjan/Lipl-
jan municipalities. Opinion s o f Serbs r egarding 
 pr ofe ssionalism a nd  impa rt iality of judic ial  i n-
stitutions comparison  to  b ot h  mu nicipa li ti es  
significa ntly d if fer: interv iewed Serb s  f rom Li pj a n/
Lip lj an  have faith  in cou rt s  in Lipjan/ Lipljan, w hi l e 
Serbs  from  Pri sht in ë/Prišti na  are tot ally dissatisfi-
ed with Kosovo judici al  sy s tem. Interviewed Serbs 
from  bot h municipali ties c omm unicate wit h c ou r t 
 officers in   th eir own la ng uage,  re ce ive decisions 
and fo llow procedures in th ei r own lan gu age thro-
ugh  interpretation. However, th ose  facts, at  lea st  
i n the mind of i nterviewed Serbs  from Prisht inë/
Pri ština do not give per ce ption of  pr ofessio na lism 
and rea diness o f Kosovo in stitution to deal wit h 
case s in whic h  Serbs appe ar as parties i n  im partial 
way . That is  mostly  co nn ec ted w it h insuffi ci ent 
sp eed of  cou rts’ work i n  regards to solving cases 
 in  which  Serbs appear as part i es, although it is al so 

49 G.H, representative of the 
Roma community in Gjilan/
Gjilane Municipality, HLC 
Kosovo interview from Janu-
ary 26th 2010; E.K. a Romani, 
representative of the office 
of communities of Gjilan/
Gnjilane Municipality, January 
26th 2010. 

50 M.K, Liaison Office to the 
Kosovo courts in Rahovec/
Orahovac Municipality, HLC 
Kosovo interview on February 
4th 2010. 

51 N.Z. a Serb from Hoqa 
e  Madhe /Velika Hoca, HLC 
Kosovo interview on February 
4th 2010.; E.S.K, a Turk on 
Prizren/Prizren, HLC Kosovo 
interview on February 4th 
2010. 

52 E.Y a Turk from Prizren/
Prizren, HLC Kosovo interview 
January 28th 2010. 
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stressed  t hat cou rts a re not u p-t o- da te enoug h  in  
relation to cases  in which  Albanians and  me mbers  
of other commun ities appear as part ies. Ma jo r 
complaints are related  to  t h e work of th e Kosovo 
Prope rty Agen cy whi ch  f ailed to do its job  prop-
erly.53  Cr iticism goe s  towards insuff iciently effic-
ient work of  th e Special  C ha mber of th e Supreme 
Court  w hi ch is  f or me d  to deal wi th matters r el ated 
to  t he KPA work.54 In terviewed  Se rb s  have not 
 been  learnt about possibility to  use free leg al  a id, 
alth ough they nee de d it.  

My cas e  is the exam pl e of th e  j udicial i nefficienc y,  
examp le for th e  robberies  le ga lizati on s and  ethnic 
a nd  economic  cle an si ng which my fami ly  is  expe-
riencing.  Th er e  have been years and  years since  
we   are complaining  about w ork  of Kosovo c ou rts 
- d ilat ion in p ur pose - bec aus e our  cas e is  a clas-
sical case of l ink age and  i nfluence b et ween p ol icy, 
c rimin al  and ins ti tutio ns which a re  de mocratic 
 o n ly by  de clarations. Til now  we  have been co mp-
la ining  to:  U NMIK  - d epart ment fo r  judic ia l insp-
ec tion,  Minist ry  of Ju stice, Ombudsp ers on in Pr is-
htinë/Prišt ina, Preside nt  o f  Kosovo ,  K os o vo Prim e 
Minis ter, Kosovo Assembl y,  embassies  and l iaison 
offi ces, Pri shtinë/Pri ština Distri ct  and Mun i cipal 
Court, Kosovo Supreme Court, Kos ovo  Police S er-
vice,  UN MI K police, H uma n Rights Commiss ion, 
Ministry  for Retu rn and Com munities, In te rn-
ational  Crisis Group in P rishtin ë/P riština. .. I have 
never been informed about  free l egal aid, al th ough 
 I n ee ded it. 

Z .S  a Serb from P ri shtinë/ Pri št ina
HLC  Kosovo int erv iew on Fe bru ary 17th 2010. 

 
I have not been learn t abou t  free legal aid,  t herefor e 
I  c ould not  use it.  Nobody i nfor med me abo ut  my 
r igh t. 

S.T.  a Serb from L ip jan/L ipl jan
HLC Kosovo i nte rview on Feb ruary 3th  201 0

GE NERAL C ON CLUSIONS 

ACCESS  TO JUSTICE and  CONFIDENC E - 
In spite of  the fact t ha t court  re gi st ers do not  
r egister  inf o rmation about the ethnic  b ackground 

o f  parties  involved  in c as es in the Kosovo just-
ice system an d accordin g  to th e data collected 
from ma nua l register s,  HLC has fo un d tha t t he 
number of  ca se s in which  members of  minority 
 comm unities are  parti e s  is in cr easing year by y ear. 
I n g ene ral, the m in ority  m embers’ pe rsp ective is  
that wh en  it come s to the acc ess to Kosov o court s 
 they do not feel r el uctant to  ap pr oach the Koso vo 
jus ti ce system. Positive  step s have been  made by 
establishing the Court Liai so n offices whi ch  are 
under juris diction  of K os ovo Ministry of Justice 
a nd   have a man dat e to as sis t i n trans po rt for  cou rt  
p arties  and as we ll provi din g translations of the 
 ba sic documen ts  up  t o  the  est abl is hing th e cont-
acts wi th lawye rs   etc. 

USE  OF  LA NG UGES -  IN PRACTICE•  
- From  the  courts  p er spective, the Law 
on Use of  Lan gua ge s is completely imple-
mented. Howe ve r , insuffic ient n umber of 
 cou rt   transl at ors and  a lack o f equipment for 
 si m ultane ous in te rp retation ofte n  delays c ou-
r ts proceedings.  The in suf ficient  number of 
h uman  a nd fi nancial  resource s  might put  at  
risk the  implem entatio n of the  Law on the Use 
of  Languag e s. A l arg e  number of  i nterview ed 
minorit y m emb er s stated that  th ey  received 
court decisio ns  in the Alb an ian language, a nd  
only  a ft er complain ts  m ad e to the  r especti ve 
cou rts  were the docu ments sub mitted  in  t heir  
m other tongu e.
  
EMPL OY ME NT•  – In spi te of quota s i nt rod-
uce d  to ensure at l ea st 15% r ep re se ntation 
of n on- A lbanians,  in cl. 8% of t he  K osovo 
S erb community,  in  the  Ko sovo judiciary and  
prosec ut orial service, thei r p ro po rtion amo n g 
 ju dges a nd  c ourts administr at ive staf f  re ma ins 
si gnific an tly sm aller . The underrepresenta-
ti on of non-m ajority  co mmunities can be 
e xplained  b y unsucc essful re cr ui tment  e fforts 
by  t he Ko sovo judici al system,  a t  times 
hindere d  by  a la ck  of applicatio ns or q ual ified 
can di dates from non -majority  communitie s.  
Some opinio ns also  r efer to  the  lack o f i nte-
re st  by ju dge s espec ia ll y among the Ser bia n 
 community since  the salaries offer ed  by Ko so-

53 T.J. chief of the Liaison 
Office to the Kosovo courts, 

Coordination office in 
Gračanica/Graqanicë. February 

2nd 2010. 

54 UNMIK Administrative 
direction No 2005/7 on imple-

menting UNMIK regulation 
No 2002/13 on the Establish-
ment of a Special Chamber of 
the Supreme Court of Kosovo 

on Kosovo Trust Agency 
Related Matters. 
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vo  c ourts ar e l o wer i n compariso n t o the sala-
rie s  o ffered by the  Se rb ian parallel  structures.  
H LC’ s findin gs  support  t he  C ouncils of E ur-
ope,  Framewor k Convention reco mmendat-
io n s regard ing rem edi es and law  -  e nf-
orcement, 55 t hat there is a need for  Kosovo 
au thorities to i ncrease efforts to im prove the  
fun ct ionality of  t he  j udici ary and to build the 
co nfidence o f minority  commu ni ti es in the 
 Koso vo courts, in ter al ia ,  by further recru iti ng 
persons bel ong in g to minorities a nd improvi-
ng  the spe ed  w hi ch cas es  are deal t  wi th. 

L EGAL AID•  - Fr om the c ourts’  perspect ive, 
all  communi ti es ha ve the rig ht  to free  legal 
aid  under the same  c o nditions a s pres cr ib ed  
b y  the UNMIK regulat io n 200 6/36. Acco-
rding t o t he inte rviews  h el d with members 
of m inority com munities, besi de  t he  posi-
tive exa mp le s  from Prizren/P riz re n region 
w here  the court parties  have been  in formed 
about free l eg al aid , the s it uation in  other 
munici pa lities sho ws   that parties  ha ve been 
rar el y informed abo ut  possi bi lity to use free 
le gal  aid.  Taking  in  to cons id eration  that dis-
semination of  the i nf or mation’s about  leg al 
aid can  be crucial i n reach ing as much as 
poss ib le  court p arties who fulfill the criter-
ia  for receiv ing su ch  s ervice; HLC  Kososvo 
propos es that a p oss ible so lution m ight be to  
impr ove  pu blic awar eness ca mpaign about  
 le gal aid.

 COURT  EFFICIENCY•  - I t i s important  to  
m e ntion  tha t c ou rt s have to  deal w ith s ign if-
icant proble ms suc h  as the lac k of technical 
and hu ma n resourc es  for a more successf ul 
pr ocessi ng rate  of cases in  th ei r jurisdict ion. 
 There i s also a l ack of resour ces for th es e 
probl ems to  be r esolved . All interviewed  
represen tative s  o f cour ts also u nd erl ined that  
their priorit y  ar e  cases  in whic h Serbs app ea r 
as pa rties , but that the y  h ave huge  pro blems 
during t he pro s e cution  o f these  cases  si nc e 
 they o ften do no t have the  par tie s’ correct 
ad dresses because they do  not  live  at thei r 
 p revious p laces of r esi den ce  a ny more. In 

th e  commun it ie s  members vie w,  the c ri ti ci-
sm goe s towa rd s slow pro cee din g s. Acc or-
ding to  t he Cour t liaison  o ff ices, great r ese-
rvations remain  in regar d t o per fo rm an ce of 
th e  Special  Ch am be r of the S upr eme Court, 
 pe rc e ived as  weak.56 

  RECOM MENDATIO NS  F OR THE 
KOSOVO AUTHORITIE S  

The K os ovo aut horities  sh ou ld assure  tha t  appropr-
iate budge tary s ou rces should  b e dedica ted to the 
justi ce  system  in  o rd er to  imp rove capacit ie s of 
j ud ic ia l inst itutio ns  in techn ica l and ed uc at ional 
sens e i n o rder to  i mp rove cou rt s’ efficiency.  

Significant bud ge tary res our ce s should be  al located  
fo r  in creasin g the number o f j udges genera lly, 
especially those fr om  n on – Albanian communi-
ties. Regar ding that  Ko sov o  au thorities should 
as su re all necess ar y cond it io ns  for i mpleme nt in g 
Reg ul atory Frame w ork for t he  Ju stice  Sy stem 
an d Kos ovo Constitu tion that  judicial inst it-
utions  s ho ul d be c ompris ed  of at  l ea st 15 per 
 cen t o f  non-Albanians,  out o f  w hich 8 per  ce nt 
should be repr ese ntatives o f  the Serb commu ni ty.

The  Kosovo authorities  should  a ll ocate sources 
for c re ating standardized regis te r /data  bas e of all 
cases in courts. 

T he  Ko sovo autho ri ties shoul d  assure co nditions 
fo r i mplementation of all le gal measures  an d 
mechanisms for the protection o f  minority rights 
related to co urt s’ work (i. e.  UNMIK Regulation 
No 2006 /3 6,  K osovo Law  on the  Use of La ng uages 
article s  12,13,  1 3. 1,  13.2,14; C onstitut ion of Rep-
ublic of Ko sov o – Chap ter  II - Art icles 24,  31 and  
3 2;  Chapter I II – Articles 57, 58, 59 , 6 0,  61 ,  and 62, 
Kosovo  L aw No  0 3/L-047  o n the P ro tecti on  and 
Pr om otion o f the  Ri ghts of Co mmu nit ie s and their 
Me mbers  in  K osovo). 

The Koso vo authorit ie s must  fo llow whether the 
Lega l Aid Co mmissi on func tions in  l ine wi th 
UNM IK regulation on Le gal Aid 2006 /3 6.

55 Council of Europe, Com-
mittee of Ministers Resolution 
ResCMN (2006) 9 Adopted by 
the Committee of Ministers on  
June 21st 2006 at the 969 meet-
ing of the Minister’s Deputies

56 UNMIK Administrative 
direction No 2005/7 on imple-
menting UNMIK regulation 
No 2002/13 on the Establish-
ment of a Special Chamber of 
the Supreme Court of Kosovo 
on Kosovo Trust Agency 
Related Matters. 



Forum za tran zi ci o nu prav du

Humanitarian Law Center Kosovo

1 2 4

RECOMM EN DATIONS FOR  T HE 
KOS OVO J UDI CI AL COU NC IL

The Kosovo Ju d icial Council s ho u ld assure  full 
im plementati on   of the UNM IK regulation 2006/36 
 on legal  ai d . Judicial  Council  will str ict l y follow 
 wh ether  c ourts l ea rnt par ties a bout the ir right to 
 fre e  legal  ai d. 

The K osovo  Judicial Cou ncil must develop 
 more effective  me chanisms f or  speed ing u p t he  
proceeding of  cases  since it ’s  ob vious t hat duri-
ng t he years t he  numbe r of r eceived  and pending  
case s  is increasing.

The Kosovo  Ju di ci al Cou ncil s ho ul d make a unique 
and sta nda rdized register (da ta  base) f or  all courts 
and  at all  leve ls on th e territ ory of K o so vo  where 
inf ormation on a ll  c ases would  be  ente re d.  The 
ethnic  background of  par ties should also  be li st-
ed in these  regist er s. (The lack of c om puteris ed  
c ourt da ta base  an d the f ac t that  defenda nt s are 
 no t  classi fi ed acco rding to the eth nic backgrou nd, 
eq ua lly prevent avail ab il it y of data on  the prosecu-
ti on  o f ethnica lly moti va ted cr im es).

It is  necessar y  t o trai n court offic er s who wo ul d  
service  and use  the regis ter/database.

The K osovo Ju di c ial Council s hould pr epare s ub-
po enas,  delivery notes ,  bi lls of  lading, a nd oth er 
 documents  for the  communicat io n wit h  members  
o f commu nities  in T urkish, beside s Albania n  and 
Serb ian, becau se  Turkish is  a n official  la nguage 
in  Prizren/P rizren,  hen c e it is an off icial language 
in th e Dis tr ic t Court, Mun icipal Cou rt and  th e 
 Muni cipal C ou rt for Mino r O ffe nces in  Pr izr en/
Prizr en.

The K os ovo Jud ic ial Counci l  sh ould  assess  n eeds 
of e ac h court in  Kos ov o  i n ord er  to  pr opose whi c h 
sources are n ece ssa ry  i n order to  obtain  function-
in g of t he court  syste m  on the mo re  effici en t way 
(num ber of judg es,  admini strati on of ficer s  and 
inte rp ret ers; courtrooms,  judges’  of fi c es, off ices 
fo r  administration  officers ,  equipment fo r simult-
an e ou s interpre tation;  tr ai nings et c) .

RECOMME NDATIONS FOR 
DONOR S

D ono r agencies shou ld focus more on build in g 
 capacity of co urts i n tech ni ca l se nse (data bas e/
r egist er, courtrooms, e tc)  but also in educ at ion al 
sense (trainings etc) . 

Donor  agenc ies  should support in iti atives for  
publi c i nform at io n ca mpaigns on Leg al Aid 
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Minor  O ffence s  in Rah ov ec /Ora hovac, Mr. Mu ha-
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rr em Pre boqi, Admi nistra tor  of the Mu nicipal  
Cou rt in Rahov ec/ Oraho vac,  Mr.  Is lam Az em i 
 Admi nistrator of  Mu ni cipal  Court for  M inor Of fe-
nces in Gji lan/Gnj il ane, M r.  A vdir rahim Gashi 
A dm in istrat or of the  Munici pal  Court in  L ipjan/
L ip ljane, Mrs. Sevdi je  Rrah im i,  Adm inistrator 
at  t he  Munic ipal Court for Mi no r  Offences,  in 
Lip jan/L ip lj ane,  Mrs. Kadrije  G og a Lubi shtani, 
Ad minist rat or of the Municipa l  Co urt in Fer izaj/
U ro ševac ,  Mr . Ba hri Jashari,  Ad mi nistra tor of the 
M unicipa l Court for  M inor  Of fences in  Fe rizaj/
Uroševac ,  Mr . Isme t Ahmeti A dminis tra tor of 
the M unicipa l Cour in Poduj evë/Pod uj evo, Mr. 
Haki  Bl ak u Admi nistrator  of the  Mu nicipal C ou-
rt for  M inor Offenc es in P odu jevë/ Po du jevo , Mr. 
Hazir A hm et i Admi nistrator  o f the  Mu nicipal 
Cour t in  Shtrp ce /Š trpc e, Mrs. Nazif e  Be qiri t he 
President of th e Mun icipal Cour t for Minor  O ff-
ence s in Shtrpce/ Št rp ce, Mr . Isuf Hak iu Pre sid ent 
of the Municip al Co urt for Min or  Offe nces in 
Kaq an ik/Kačanik, Mr .  Ke majl R unjeva Adm inistr-
ato r of the  Munici pa l Court in  Kaqani k/Kač an ik , 
Mr . Haxhi Hoti  Ad mi nistra tor of the Munici pa l 
 Court in S uh arekë/ Su va Re ka ,  Mr.  Mehdi Sylaj 
A dm in istrat or of the  Munici pal  Court for Minor 
 Of fe nces in Su harekë /S uva R ek a,  Mrs . Safete Tola j 

 th e Pres ident of the Mu nicipal Court fo r Mino r 
 Of fenc es in Deqan/D eč an e, Mr.  Rudin Ele zi Adm-
ini strator of the  Municipal C ourt i n  Gjako vë /
Đ akov ica, Mr. Muha me t  Delija  Administrator o f 
the Munic ipa l Cour t for  M in or O ffences in Gj ak-
ov ë/Đako vica, Mr.B ajram  Buj upi Administrato r 
of the Muni ci pal Co urt  in I st og /Ist ok, Mr. Imer 
 De ma j Admi nistrator  of the  Mu nicipal C ourt for 
Minor  Offe nces in Ist og/ Istok, Mr. Hab ib  Morina  
Administrator of th e  Mu ni cipal Court in K lin ë/
Klina,  Mrs . S ab ri je Rraci Adm inistr at or of the 
Mun icipal C ou rt for Min or Offen ces in Kli në /
Klina, Mrs. H ydajet e  Dervishi Ad ministra to r of 
the Mu nicipa l  Court f or  Minor Offenc e s  in Pe ja /
Peć, Mr. Fa ik Balić, the Direc tor o f the  C ultural 
Ce ntre in  V it omiric ë/Vitomirica, Mr.  Elez Ku rt eshi 
 th e  re presentative  of the  R om a Community from 
G ji lan/Gnj i l ane, M r.  Galip Hysen i the Presi de nt  of 
th e  Roma Community i n Gjil an /G njila ne , Mr. Ivica 
Ž i v ković,  o fficer at th e liaison  office t o the  co urts  in 
NovoBrdë/Novo brdo office, Mr. Srđan Stojanović 
deputy Mayor of Gjilan/Gnjilane municipality, Mr. 
Trifun Jovanović chef of the division liaison office 
to the courts in Gračanica/Graqanicë and Mrs. 
Micić Katarina officer at the liaison office to the 
courts in Hoqa e Madhe/ Velika Hoča.
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Appendix:  Tabular 
presenta�on               
MUNICIPAL COURT IN PEJË/PEĆ - 
Criminal cases             
PEJË/PEĆ 
MUNICIPAL 
COURT - 
Criminal cases 

TOTAL 
NUMBER 

OF 
RECEIVED 

CASES 

RECEIVED CASES STRUCTURED 
ACCORDING TO THE 
NATIONALITY OF THE PARTIES 

 TOTAL 
NUMBER 

OF 
COMPIED 

CASES 

COMPLETED CASES STRUCTURED 
ACCORDING TO PARTIES’ ETHNIC 
BACKGROUND 

 TOTAL 
NUMBER 

OF 
PENDING 

CASES 

PENDING CASES STRUCTURED 
ACCORDING TO PARTIES’ ETHNIC 
BACKGROUND 

Year   ALB SRB BOS Foreigners    ALB SRB BOS Foreigners   ALB SRB BOS Foreigners 
2000 315 305 1 8 1 213 204 0 8 1 102 101 1 0 0 

2001 452 442 0 10 0 237 228 0 9 0 215 214 0 1 0 

2002 348 342 1 5 0 256 251 0 5 0 92 91 1 0 0 

2003 392 371 1 13 7 167 150 0 11 6 225 222 0 2 1 

2004 1174 1163 0 8 3 448 443 0 3 2 726 720 0 5 1 

2005 740 699 20 14 7 724 693 19 7 5 16 6 1 7 2 

2006 640 616 2 20 2 869 846 2 19 2 -229 -230 0 1 0 

2007 695 661 2 24 8 991 959 2 22 8 -296 -298 0 2 0 

2008 1118 1064 6 34 14 992 952 1 28 11 126 112 5 6 3 

2009 834 818 2 13 1 641 640 0 0 1 193 178 2 13 0 

TOTAL 6708 6481 35 149 43 5538 5366 24 112 36 1170 1116 10 37 7 

MUNICIPAL COURT ISTOG/ISTOK – INHARITANCE CASES             
                 
MUNICIPAL COURT 
ISTOG/ISTOK 
INHERITANCE CASES 

TOTAL NUMBER 
OF RECEIVED 
CASES 

 RECEIVED CASES STRUCTURED 
ALONG ETHNIC LINES 

COMPLETED CASES STRUCTURED 
ALONG ETHNIC LINES 

PENDING CASES STRUCTURED 
ALONG ETHNIC LINES 

Year   ALB SRB BOS TUR RAE ALB SRB BOS TUR RAE ALB SRB BOS TUR RAE 

                                  

2001 71 67 1 3     67 1 3               

2002 95 81 3 8   2 80 3 8   2 1         

2003 105 84 8 11   2 84 8 11   2           

2004 87 72 2 10   2 70 2 10   1 2       1 

2005 62 52 4 4   2 50 4 4   2 2         

2006 69 44 25 8   2 37 25 8   2 7         

2007 95 52 32 11     48 31 10     4 1 1     

2008 119 76 29 10   4 64 26 8   2 12 3 2   2 

2009 57 38 17 1   1 25 8 1   1 13 9       

TOTAL 768 566 121 66   15 525 108 63   12 41 13 3   3 
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MUNICIPAL COURT ISTOG/ISTOK – CIVIL CASES      

                
 MUNICIPAL COURT 
ISTOG/ISTOK –Civil cases  

TOTAL 
NUMBER 

OF 
RECEIVED 

CASES 

 RECEIVED CASES   TOTAL 
NUMBER 

OF 
COMPLETED 

CASES 

COMPLETED CASES  TOTAL 
NUMBER 

OF 
UNSOLVED 

CASES 

PENDING CASES 

YEAR   ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE 

2000 117 115   2   116 114   2   1 1       

2001 135 131   4   135 131   4   0 0       

2002 126 121 3 2   126 121 3 2   0 0       

2003 199 189 2 8   199 189 2 8   0 0       

2004 1937 179 1741 7 10 290 177 97 7 9 1647 2 1644 0 1 

2005 391 239 144 7 1 250 231 12 7 0 141 8 132   1 

2006 338 308 26 4   294 284 6 4   44 24 20 0 0 

2007 273 235 25 5 8 234 214 7 5 8 39 22 17     

2008 334 306 15 9 4 230 217 5 7 1 104 89 10 2 3 

2009 170 163 6 1   35 33 1 1   135 130 5     

TOTAL 4010 1986 1962 49 23 1909 1711 133 47 18 2111 276 1828 2 5 

 

 
MUNICIPAL COURT SKENDERAJ/SRBICA– LITIGATION 
CASES              
MUNICIPAL 
COURT 
SRBICA/ 
SKENDERAJ 
– Li�ga�on 
cases 

Cases 
transferred 

from 
previous 

years 

Cases 
received 
during 

the year  

A total 
of 

pending 
cases 

 RECEIVED CASES STRUCTURED 
ALONG NATIONAL 
BACKGROUND  

 Total of 
completed 

cases 

COMPLETED CASES 
STRUCTURED ALONG 
NATIONAL BACKGROUND 

 Total of 
pending 

cases 

PENDING CASES 
STRUCTURED ALONG 
NATIONAL BACKGROUND 

Year       ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE 

2000   7 7 7       7 7                 

2001   92 92 90 2     60         32 30 2     

2002 32 95 127   3     113 108       14 12 2     

2003 14 179 193   7     164 160 4     25 22 3     

2004 25 300 325 195 130     164 156 8     161 39 122     

2005 161 165 326 188 138     145 142 3     181 46 135     

2006 181 204 385 1 147     201 192 9     184 46 138     

2007 184 256 440 286 154     173 130 43     243 132 111     

2008 243 268 511 393 118     370 327 43     141 66 75     

2009 141 236 377 290 86 1   182 126 56     195 164 30 1   

Total 981 1802 2783 1450 785 1   1579 1348 166     1176 557 618 1   
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MUNICIPAL COURT SKENDERAJ/SRBICA– LITIGATION 
CASES              
MUNICIPAL 
COURT 
SRBICA/ 
SKENDERAJ 
– Li�ga�on 
cases 

Cases 
transferred 

from 
previous 

years 

Cases 
received 
during 

the year  

A total 
of 

pending 
cases 

 RECEIVED CASES STRUCTURED 
ALONG NATIONAL 
BACKGROUND  

 Total of 
completed 

cases 

COMPLETED CASES 
STRUCTURED ALONG 
NATIONAL BACKGROUND 

 Total of 
pending 

cases 

PENDING CASES 
STRUCTURED ALONG 
NATIONAL BACKGROUND 

Year       ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE   ALB SRB BOS RAE 

2000   7 7 7       7 7                 

2001   92 92 90 2     60         32 30 2     

2002 32 95 127   3     113 108       14 12 2     

2003 14 179 193   7     164 160 4     25 22 3     

2004 25 300 325 195 130     164 156 8     161 39 122     

2005 161 165 326 188 138     145 142 3     181 46 135     

2006 181 204 385 1 147     201 192 9     184 46 138     

2007 184 256 440 286 154     173 130 43     243 132 111     

2008 243 268 511 393 118     370 327 43     141 66 75     

2009 141 236 377 290 86 1   182 126 56     195 164 30 1   

Total 981 1802 2783 1450 785 1   1579 1348 166     1176 557 618 1   

      
              

 

MUNICIPAL COURT VUSHTRRI/VUČITRN – CIVIL PROCEEDINGS – FIRST INSTANCE LITIGATION PROCEDURES       

              
 Municipal Court Vushtrri/Vučitrn – 
Civil proceedings – the first instance 
li�ga�on procedures  

TOTAL OF 
RECEIVED 

CASES 

 RECEIVED CASES  Total of 
completed 

cases 

COMPLETED CASES Total of 
pending 

cases 

PENDING CASES  Transferred 
cases  

Year   ALB SRB BOS   ALB SRB BOS   ALB SRB BOS   

2000 174 174     124 124     50 50       

2001 321 317 4   218 214 4   102 102     1 

2002 406 398 8   225 217 8   174 174     7 

2003 517 476 41   352 311 41   161 161     4 

2004 989 557 432   393 252 141   586 295 291   10 

2005 1732 1679 53   666 666     1053 1053     13 

2006 1610 1590 20   657 637 20   944 944     9 

2007 1644 1625 19   648 629 19   982 982     14 

2008 1491 1466 25   557 534 23   934 932 2     

2009 1133 1124 9   363 356 7   770 768 2     

TOTAL 10017 9406 611 0 4203 3940 263 0 5756 5461 295 0 58 
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MUNICIPAL COURT KAMENICA/KAMENICË – CRIMINAL CASES      

            
 MUNICIPAL COURT 
KAMENICA – Criminal 
Cases  

Total of 
received 

cases 

RECEIVED CASES 
STRUCTURED ALONG 
NATONAL BACKGROUND OF 
PARTIES 

Total of 
received 

cases 

COMPLETED CASES 
STRUCTURED ALONG 
NATIONAL BACKGROUND 
OF PARTIES 

Total 
pending 

cases 

Year   ALB SRB RAE Other    ALB SRB RAE  Other   

2000 91 64 1 26   91 64 1 26   0 

2001 163 136 4 23   162 136 4 22   1 

2002 139 120 5 14   138 120 5 13   1 

2003 151 118 16 17   151 118 16 17   0 

2004 293 93 12 188   141 93 12 36   152 

2005 210 171 11 27 1 199 170 11 17 1 11 

2006 148 108 15 25   145 107 15 23   3 

2007 142 103 22 17   132 100 21 11   10 

2008 176 135 20 21   93 79 10 4   83 

TOTAL 1513 1048 106 358 1 1252 987 95 169 1 261 

 
 
 
 
 
 
MUNICIPAL COURT LIPLJAN/LIPJAN – INHERITANCE CASES     

          
 Municipal 
Court 
Lipjan/Lipljan – 
Inheritance 
cases 

Total of 
receievd 

cases 

RECEIVED 
CASES 

Total of 
completed 
cases 

COMPLETED 
CASES 

Total of 
pending 

cases 

PENDING 
CASES 

Year   ALB SRB   ALB SRB   ALB SRB 

2000 19 11 8 17 9 8 2 2 0 

2001 70 32 38 69 31 38 1 1 0 

2002 109 69 40 107 68 39 2 1 1 

2003 124 57 67 126 58 68 0 0 0 

2004 121 64 57 120 64 56 1 0 1 

2005 83 40 43 77 38 39 6 2 4 

2006 141 84 57 123 78 45 18 6 12 

2007 243 155 88 223 124 99 20 20 0 

2008 247 131 116 133 46 87 114 88 26 

2009 138 109 29 67 40 27 71 69 2 

TOTAL 1295 752 543 1062 556 506 235 189 46 
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AP PEN DIX 2

LE GAL FRA ME WORK ON NA TI O NAL MI NO RI TI ES – THE CHRO NO LOGY:

CON STI TU TI O NAL FRA ME WORK FOR PRO VI SI O NAL SELF-GO VERN MENT
UN MIK/REG/2001/9 - 15 May 2001 - Chap ters 3 and 4 

The con sti tu ti o nal Fra me work for Pro vi si o nal Self - Go vern ment esta blis hed a com pre hen si ve 
le gal fra me work for self - go vern ment in the le gi sla ti ve, exe cu ti ve and ju di cial fi elds. Whi le it ga ve 
wi de com pe ten ci es to Ko so vo in sti tu ti ons, ma in ta i ned ul ti ma te aut ho rity for Uni ted Na ti ons Mis-
sion in Ko so vo (UN MIK) alo ne. The Con sti tu ti o nal Fra me work for Pro vi si o nal Self - Go vern ment 
was al so the first Re gu la tion in which the rights of com mu ni ti es we re ad dres sed in so me de tail. As 
no ted, the term “com mu nity” is bro adly de fi ned as “in ha bi tants be lon ging to the sa me et hnic or 
re li gi o us or lin gu i stic gro up”. The Con sti tu ti o nal Fra me work con ta i ned chap ter 3 in which sti pu la-
ted that Pro vi si o nal In sti tu ti ons of Self Go vern ment PISG shall ob ser ve and en su re in ter na ti o nally 
re cog ni zed hu man rights and fun da men tal fre e doms in clu ding a) The Uni ver sal Dec la ra tion on 
Hu man Rights; (b) The Euro pean Con ven tion for the Pro tec tion of Hu man Rights and Fun da men-
tal Fre e doms and its Pro to cols; (c) The In ter na ti o nal Co ve nant on Ci vil and Po li ti cal Rights and 
the Pro to cols the re to; (d) The Con ven tion on the Eli mi na tion of All Forms of Ra cial Di scri mi na-
tion; (e) The Con ven tion on the Eli mi na tion of All Forms of Di scri mi na tion Aga inst Wo men; (f ) 
The Con ven tion on the Rights of the Child; (g) The Euro pean Char ter for Re gi o nal or Mi no rity 
Lan gu a ges; and (h) The Co un cil of Euro pe’s Fra me work Con ven tion for the Pro tec tion of Na ti o-
nal Mi no ri ti es. The chap ter 4 de scri bed ge ne ral pro vi si ons on Rights of Com mu ni ti es and the ir 
mem bers. The Con sti tu ti o nal Fra me work was an im por tant mi le sto ne in Ko so vo’s le gal system.

http://www.unm ik onlin e.org/ con stfra me wo rk.h tm

UNMI K  REGULATION 2000/1  on  KO SOVO J OINT I NT ER IM ADMINISTRATION  
( Janua ry 14,  20 00)

F ur th ermo re, UNMIK  re gulat io n  2000/1 on Kosov o  Jo in t Interi m A dministration  st ru c ture r eq ui res  th at 
al l  co mmunities be involved in  the pr ovi sio nal administrative management and that they be fairly repre-
sented.

http://www.unmikonli ne.o rg/regulat io ns /2 00 0/ reg01-00 .h tm

UNMIK REGULATION 2000/45  on  SELF GOVERNM ENT OF M UN ICIPALI TI ES IN KO SO VO  
( August 11,  2000) 

Next important step towa rds ens uri ng  mi no rity particip at ion was  t aken in august  20 00  when The 
 Sp ec ial Representative of the  Secr etary Gene ra l  (S RS G)  promulg at ed the regu lation on  200 0/45 on Se lf 
Government of  Municipalit ie s in Kosov o.  T he  section 2, a rt icle 2.3 s ta te s that: “All or ga ns  a nd bodies 
of a municipality s h all ensu re  that  inh abitants of the municipality  enjoy  all  rights  and freedoms  wi t hout 
d is tinction  o f  any kind,  such a s race,  et h nicity, c olor, se x, langu age, religion, pol itical  or other opinion, 
nat ional  or social  orig in, propert y,  bi rt h  or other  s ta tu s, and t ha t they have  fair and  eq ua l  em pl oyment 
oppo rtuni ties in mun icipa li ty  service at  a ll levels”. Municipali ti es sh a ll  giv e effe ct  in th eir p ol ic ies and 
practice s  to t he  nee d  to pr om ot e coexi stence betwee n  th ei r inhabi tants and  to  create ap pr opriate  
cond itions en ab ling al l  co m munities t o  e xpress, p re se rve and develo p their  e th nic, cultural, rel ig io us  
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and lingui st ic  i dentitie s.  I n the pr ese nt Regulation,  the  term commu ni ti e s mean co mm u nities o f inhab-
itants belonging to the same ethnic or religious or linguistic group.

 http :/ /w ww.unmikonline.org/reg ula tions/2000/reg45-00.h tm 

THE ANTI - DISCRI MIN ATION LAW No  2 004/3 ( Febr ua ry  19, 2004 )

 The purpos e o f  this L a w is prevent ion and  comb ating discrim in ation, pro motion  o f effective eq ua lity and p ut-
ting  into effec t the principl e o f equal tre at me nt of the citi ze ns of   Kosovo under the  rul e  of  Law. (Art icle1)

The regulati on  of the is sues d ea ling with  non-discriminatio n is based  o n:
a) t he p ri nc iple of  equal treatm ent - ther e shall  be no direct or  indirect di sc riminat ion agai ns t  any pe rson or 
pers ons, b as ed  on sex,  g ender,  a ge , marita l  st atus,  la ng u age, mental  or  physica l disabi lity, s ex u al  orienta ti on, 
politi ca l affi liatio n or con viction,  ethnic origin, nation ality,  religion or beli ef , race, s ocial  or igi n,  property, 
birt h or any other statu s;
b) the p ri nc ip le of fa ir representation o f all pe rsons a nd  all the mem bers of communiti es  to employment  in  
the  frame of p ubl ic  bodies  o f a ll levels.
c )  the princi pl e of go od  understanding and inte re thnic tol erance of the c itizen s  of Koso vo . (Art ic le 2) and
(j) t he pri nciple  of  f air  trail  and  fair  tre atment before tribunals and all other organs administering justice 
(Article 4)

 ht tp:// www.unmikonlin e. org/regulat ions/2004/re2004_32 ale 04_03. pdf 
 

AGREEM EN T BETWEEN UNMI K  AND THE  COU NCIL OF EUROPE ( COE ) ON THE T EC H NICAL 
 AR RA NG EMENTS  RELATED TO THE F RAM EWORK CONVENTION FO R THE PROTECTI ON 
 OF  NA TIONAL MINO RI TIES - J une  30, 2004 - Arti cle s 1 and 2

 Wi t h rega rd  t o  the i mp lementat ion  of Framewor k  Co nventio n f or  the Protection of  Na tional Mino rit ie s 
Kosovo is sub je cted to  a m onitoring arr ang ement with  Co E.  (Artic le  1  o n Compliance with the Framework 
Convention) and Article 2 on Monitoring modalities). 

http://www.unhcr.org/refworld/category,LEGAL,COE,,SRB,441821b44,0.html

COUNCIL OF EUROPE’S COMMITTEE OF MINISTERS RESOLUTION ON THE IMPLEMENTATION 
OF THE FRAMEWORK CONVENTION IN KOSOVO - 21 June 2006

http://www.internal-displacement.org/8025708F004CE90B/(httpDocuments)/E90EFF7A926630B2C12573
A600463555/$file/Resolution+ResCMN(2006)9.pdf

UNMIK REGULATION NO 2006/36 ON LEGAL AID (June 7, 2006)

The purpose of this regulation was to establish an integrated legal aid system for criminal, civil and 
administrative matters which ensures full protection on the rights and interests of communities in 
accordance with international instruments. This regulation established the  Legal Aid Commission as 
an independent body providing legal aid to those who would otherwise be denied effective access to 
justice owing to lack of  resources.  Under the direction of the Commission, to which it is accountable, 
the Legal Aid Coordination Office is the secretariat of the Commission responsible for administering 
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the legal aid system and supervising 5 District Legal Aid Bureaus.  The section 2 article 2.4 in the 
Guiding Principles of this regulation is states that: Legal aid shall be provided without direct or indirect 
discrimination against any persons based on sex, gender, age, marital status, language, mental or physical 
disability, sexual orientation, political affiliation or conviction, ethnic origin, nationality, religion or belief, 
race, social origin, birth or any other status. The article 2.5 stipulates that the legal aid system shall comply 
with, and legal aid shall be delivered in the languages required by, the applicable law and, in particular the 
Framework Convention for the Protection of National Minorities. The section 10 of the regulation refers to 
the qualification criteria and describes in details classes of persons, in order of priority for the allocation of 
resources who are qualified to receive legal aid. 

http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/02english/E2006regs/RE2006_36.pdf

KOSOVO LAW ON THE USE OF LANGUAGES - Law No. 02/L-37 (26 July, 2006) 

The purpose of this Law is to respect the linguistic identity of all persons and with an intention to create an 
environment for all communities to express and preserve their linguistic identity. General provisions of the 
Law on Use of Languages are describing the use of official languages, as well as languages of communities 
whose mother tongue is not an official language, in Kosovo institutions and other organizations and 
enterprises who carry out public functions and services. The Law states equal status of Albanian and 
Serbian as official languages of Kosovo and the equal rights as to their use in all Kosovo institutions. This 
Law also states that at the municipal level, other community languages, such as Turkish, Bosnian and Roma 
will be languages in official use under conditions specified in the Law. 

http://www.assembly-kosova.org/common/docs/ligjet/2006_02-L37_en.pdf

THE COMPREHENSIVE PROPOSAL FOR A STATUS SETTLEMENT FOR KOSOVO - MARTTI 
ATHISAARI - February 2, 2007 

In April 2007, UN Special Envoy Martti Ahtisaari submitted to the UN Security Council his Comprehensive 
Proposal for the Kosovo Status Settlement (the “Ahtisaari Plan”). The Ahtisaari Plan includes a main text 
with15 articles that set forth its general principles, as well as 12 annexes that elaborate upon them. The 
Ahtisaari Plan primarily focuses on protecting the rights, identity and culture of Kosovo’s non-Albanian 
communities, including establishing a framework for their active participation in public life. Special Envoy 
Ahtisaari also proposed that Kosovo become independent, subject to a period of international supervision. 
Among other key provisions of the settlement are: Multi - ethnic democracy (Kosovo’s multi - ethnic soci-
ety will govern itself democratically and in full respect for the rule of law, human rights and fundamental 
freedoms, while promoting peace and prosperity for all its inhabitants; the Kosovo Constitution enshrin-
ing the above principles: Minority rights and participation ( a central element of the Plan is protection 
and promotion of the rights of all people and communities in Kosovo, including the protection of their 
culture, language, education and community symbols. The Plan also provides for the representation of 
Kosovo’s non - Albanian in key public institutions to safeguard their rights and to encourage their active 
participation in public life; Decentralization -, The Athisaari’s plan proposes wide - ranging local munici-
pal powers. The Kosovo Serb community will have a high degree of responsibility over its own affairs, 
to include health care and higher education. Serb - majority communities will have extensive financial 
autonomy and will be able to accept transparent funding from Serbia and to take part in inter - municipal 
partnerships and cross- boundary cooperation with Serbian institutions. Six Serb - majority municipalities 
will be established or greatly expended: Gračanica/Graqanicë, Novobrdë/Novo Brdo / Novoberdë, Kllokot/
Klokot, Ranillug/Ranilug, Partesh/Parteš (already established) and Mitrovicë/Mitrovica. Justice system - 
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Kosovo’s justice system will be ethnically independent, professional, and impartial. The Plan also mandates 
the creation of a new Constitutional Court. 

http://www.auswaertiges-amt.de/diplo/de/Europa/Suedosteuropa/Downloads-und-Dokumente/Ahtisaari-
Plan.pdf

CONSTITUTION OF REPUBLIC OF KOSOVO – June 15, 2008 

Constitution of Republic of Kosovo entered into force on June 15, 2008. It contains provisions relevant to 
the public functions based on the principles of equality before the law and respect of fundamental rights 
and freedoms, according to the international standards. Moreover, the constitution goes a step forward by 
prescribing imposition of measures, above the principle of equality, in order to protect and promote rights 
of individuals and groups in unequal position. 

http://www.kushtetutakosoves.info/repository/docs/Constitution.of.the.Republic.of.Kosovo.pdf

Chapter II Fundamental Rights and Freedoms - articles 24, 31 and 32

The Chapter II of the Kosovo Constitution refers to the articles which are describing Fundamental Rights 
and Freedoms in relation to the: Equality before the Law (article 24) Right to Fair and Impartial trial (article 
31) and on Right to Legal Remedies. (article 31).

Chapter III Rights of Communities and Their members - articles 57, 58, 59, 60, 61 and 62  

The Chapter III refers to the articles which are describing the specific rights in addition to the human rights 
and fundamental freedoms provided in chapter II for inhabitants belonging to the same national or ethnic, 
linguistic, or religious group traditionally present on the territory of Kosovo of (Communities). As well, the 
chapter III describes the legal obligation deriving from the article 58 referring to the responsibilities of 
the Kosovo state to ensure appropriate conditions enabling communities and their members to preserve, 
protect and develop their identities. Furthermore, article 59 describes that members of communities shall 
have the right, individually or in community to: express, maintain and develop their culture and preserve the 
essential elements of their identity, namely their religion, language, traditions and culture; to receive public 
education in one of the official languages of the Republic of Kosovo of their choice at all levels, to use their 
language and alphabet in their relations with the municipal authorities or local offices of central authorities 
in areas where they represent a sufficient share of the population in accordance with the law. The article 
60 is referring  to the establishment of the Consultative Council for Communities which is acting under the 
authority of the President of the Republic of Kosovo in which all Communities shall be represented and its 
mandate is: to provide a mechanism for regular exchange between the communities and the Government 
of Kosovo and afford to the Communities to comment at an early stage on legislative or policy initiatives 
that may be prepared by the Government; and to suggest such initiatives, and to seek to have their views 
incorporated in the relevant projects and programs. The representation in Public Institutions Employment 
and the Representation in the Institutions of Local Government are described in articles 61 and 62 of this 
chapter.  

KOSOVO LAW ON THE PROTECTION AND PROMOTION OF THE RIGHTS OF COMMUNITIES 
AND THEIR MEMBERS IN KOSOVO - Law No 03/L- 047 (March 13, 2008)

http://www.gazetazyrtare.com/e-gov/index.php?option=com_content&task=view&id=148&Itemid=56&la
ng=en
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