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Hyrje

Këshilli i Sigurisë së Kosovës (KSK) padyshim së është një ndër shtyllat kryesore në sektorin 
e sigurisë. Kushtetuta e Republikës së Kosovës i jep asaj prerogrativën e një institucioni 
bosht për bërjen e politikave dhe këshillime për çështje të sigurisë. Vlen të theksohet, se 
shtetet tjera kryesisht në legjislacionet e tyre e kanë paraparë Këshillin e Sigurisë si “Këshilli i 
Sigurisë Kombëtare” apo “Këshilli Kombëtarë i Sigurisë” kurse në rastin e Kosovës në bazë
të planit të dërguarit të Kombeve të Bashkuara për zgjidhjen e statusit, presidentit Ahtisaari,1

është përshkruar si Këshilli i Sigurisë së Kosovës.2   

Duke pasur parasysh rrezikshmëritë e shumta dhe kërcënimet, domosdoja e formimit të
KSK-së shtrohet çdo ditë e më shumë. Si një ndër rrezikshmëritë e fundit që i kanosen 
Kosovës janë, prania e vazhdueshme e strukturave paralele e sidomos situata kohë pas kohë
e tensionuar në veri të lumit Ibër. Poashtu, krimi i organizuar, moszhvillimi ekonomik dhe 
kërcënimet e shumëta nga fatkeqësitë natyrore dhe ato të shkaktuara nga faktori njeri janë
indikatorë që shtrojnë nevojën e konsolidimit të institucioneve të sigurisë në Kosovë. 

Në bazë të ligjit për themelimin e KSK-së, roli i saj është këshillues, diskutues, vlerësues dhe 
rekomandues sa i përket çështjeve të sigurisë në Kosovë,3 përveç gjendjes emergjente që ka 
rol ekzekutiv.4 Ligji në përgjithësi parasheh aspektet të kompetencave dhe detyrave të KSK-
së. Për ta thjeshtzuar, legjislacioni në fuqi identifikon KSK-në si një institucion të
rëndësishëm. Lirisht mund të thuhet se KSK është një mekanizëm i planifikimit dhe 
parashikimit strategjiik në aspektin e sigurisë së vendit.

Njëra ndër detyrat themelore dhe të menjëhershme të KSK-së janë hartimi i strategjisë së
sigurisë së Kosovës e që është për momentin aktual shumë i domosdoshëm. Kjo strategji do 
t’i parashihte të gjitha aspektet e identifikimit të rreziqeve dhe kërcënimeve në Kosovë, duke 
u bazuar në rrethana aktuale dhe në parashikime të hershme. Hartimi sa më shpejt i 
strategjisë do të ndihmonte në politikat planifikuese të institucioneve të sigurisë në Kosovë.

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) e ka parë si shumë të domosdoshme 
hartimin e këtij vlerësimi të shkurtë por domethënës, duke kontribuar me një dokument 
lidhur me funksionimin e mirëfilltë të këtij institucioni dhe duke ngritur rëndësinë dhe 
nevojën për konsolidimin e KSK-së. Kjo më shumë për faktin se deri më tani shumë pak 
është bërë në senzibilizimin e rëndësisë së këtij institucioni.5 Për hartimin e këtij vlerësimi
është përdorur metodologjia si vijon: legjislacioni aktual në fuqi, literaturë bashkëkohore 
përkatëse si dhe përvoja e ekspertëve të QKSS-së. 

                                                
1 E adaptuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës
2 Kjo sigurisht për faktin se Kosova nuk është shtet-komb mirëpo është shtet i qytetarëve të saj, ku përfshihen 
të gjitha komunitetet.
3 Shih Ligjin për KSK-në, Neni 1.1, 1.2 dhe 1.3 
4 Ibid, Neni 12, “Gjatë gjendjes së jashtëzakonshme, Këshilli i Sigurisë së Kosovës ushtron autoritet dhe
përgjegjësi ekzekutive në emër të Qeverisë …”
5 QKSS ka identifikuar që vetëm DCAF Gjenevë ka organizuar disa punëtori dhe prezentime lidhur me rolin e 
Këshillit të Sigurisë. Ky hulumtim nuk mund të gjente ndonje angazhim të institucioneve tjera.



Ky dokument fillimisht shpjegon rolin në përgjithësi të Këshillit të Sigurisë duke u bazuar në
disa raste - shtete. Pjesa tjetër vlerëson kërcënimet dhe rreziqet e në veçanti hartimi i 
strategjisë së sigurisë së Kosovës. Pastaj, ky hulumtim një pjesë të posaçme i kushton 
lehtësive në koordinim me rastin e konsolidimit të KSK-së dhe nevojës së hartimit të ligjit 
për klasifikimin e informacioneve. Dhe së fundi, konkluzionet.
  
Funksionimi, kompetencat dhe llojet e Këshillave të Sigurisë

Roli i Këshillit të Sigurisë varion nga shteti në shtet. Por duke shiquar në mënyrë më të gjerë, 
rëndësia e saj është evdiente në shumicën e vendeve. Në mënyrë që të kuptohet roli i KSK-
së është parë e arsyeshme që shkurtimisht të vlerësohet roli i Këshillit të Sigurisë në disa 
shtete si dhe mënyra e funksionimit.

Fillimisht, vlen të theksohet se si model i funksionimit të mirëfilltë të Këshillit të Sigurisë
është ai i SHBA-ve. Ajo është një ndër institucionet e para të tilla në botë e themeluar në
vitin 1947 e cila udhëhiqet nga Presidenti i SHBA-ve.6 Roli i saj është që të këshillojë, 
mbështesë dhe ndihmojë Presidentin e SHBA-së në çështjet e sigurisë, mbrojtjes kombëtare
dhe politikës së jashtme.7 Mirëpo roli i Këshillit të Sigurisë në SHBA ndryshon varësisht nga 
presidenti që është në pushtet apo rrethanat. Mirëpo, së fundmi, një ndër kontributin më të
madh, Këshilli i Sigurisë në SHBA e ka dhënë në hartimin e strategjisë kombëtare të sigurisë
në vitin 2002, pas sulmeve terroriste të 11 Shtatorit 2001 si dhe hartimit të strategjive tjera 
pasuese.8 Kjo strategji është hartuar me kontributin e Këshillit të Sigurisë të SHBA-së që
ndërroi qasjen e SHBA-ve sa i përket sigurisë kombëtare, duke u bazuar në kërcënimet dhe 
rrezikshmëritë e reja. Ky Këshill në SHBA edhe si “organ i cili merret me botën”.9

Përveç Këshillit të Sigurisë së SHBA-ve, një rol të rëndësishëm kanë edhe Këshillat e 
Sigurisë së Turqisë dhe Izraelit. Ato mblidhen shumë shpesh dhe diskutojnë lidhur me 
sigurinë kombëtare përkatëse. Në shtetet tjera funksionojnë Këshillat e Sigurisë, mirëpo roli 
dhe rëndësia e tyre varion nga sistemi i qeverisjes. 

Në vendet me sistem presidencial, realisht presidenti udhëheq me Këshillin e Sigurisë dhe se 
roli i tyre në të shumtën e rasteve është më i theksuar.10 Në vendet me sistem parlamentar 
janë dy lloj i shteteve: në njërën udhëheq presidenti kurse në llojet tjera udhëheq kryeministri 
apo ndonjë ministër. Duke pasur parasysh rrethanat e reja, disa Këshille të Sigurisë iu kanë
përshtatur më shumë konceptit të “sigurisë njerëzore” duke e zgjeruar aktivitetin 
këshilldhënës dhe rekomandues në një dimension më të gjerë e jo vetëm në korniza të
ngushta të sigurisë nacionale.  

Sa i përket vendeve fqinje të Kosovës, vlen të përmendet mënyra e funksionimit të Këshillit 
të Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë dhe Serbisë. 

                                                
6 Shih http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Security_Council
7 Aty http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_National_Security_Council
8 The National Security Strategy of the United States of America, Shtator 2002, 
http://www.state.gov/documents/organization/15538.pdf
9 Rothkopf David, Running the World: The Inside Story of the National Security Council and the Architects of American 
Power, intervistë në radio, shih http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=4725006
10 Rasti i SHBA-ve, Federatës Ruse, Ukrainës etj



Në Republikën e Shqipërisë, Presidenti udhëheq me Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Roli i 
saj është që të diskutojë dhe t’i jap këshilla presidentit si Komandant i Forcave të
Armatosura.11 Këshilli i Sigurisë Kombëtare të Shqipërisë thirret nga Presidenti duke 
parashikuar rendin e ditës paraprakisht dhe se anëtarët me autoritet ekzekutiv janë bartësit e 
institucioneve të sigurisë dhe ato mbështetëse.

Në rastin e Serbisë, Këshilli i Sigurisë nuk ka mandat vetëm të këshillojë, diskutojë dhe 
vlerësojë. Ajo ka mandat që t’i koordinojë aktivitetet e të gjitha mekanizmave të sigurisë në
Serbi.12 Duke shqyrtuar legjislacionin në fuqi në Serbi del se, pavarësisht se Këshilli 
udhëhiqet nga Presidenti, rendi i ditës shtrohet bashkarisht nga Presidenti dhe Kryeministri i 
Serbisë. Mirëpo, sekretariati i Këshillit të Sigurisë vepron brenda Zyrës së Presidentit ngase 
shefi i kabinetit të Presidentit është edhe sekretar i Këshillit.13 Përbërja e anëtarëve me 
autoritet ekzekutiv në Këshillin e Sigurisë së Serbisë është në suaza të ngushta – udhëheqësit 
e resorëve kyçe të sigurisë janë anëtarë.

Vërehet që KSK në krahasim me dy shtetet fqinje ka një mënyrë tjetër të funksionimit. Ligji 
parasheh që KSK thirret dhe udhëheqet nga Kryeministri. Po ashtu sekretariati i KSK-së
është një organ i veçantë i cili i raporton Kryeministrit.14 Në krahasim me vendet e rajonit, 
ndihmë e madhe në konsolidimin e KSK-së do të jetë Qendra e Situatave e cila mbledh 
informacione nga të gjitha mekanizmat e sigurisë në Kosovë. Mirëpo, në hulumtimet e 
mëhershme është vërejtur që deri më tani analizimi i informacioneve të sigurisë nga Qendra 
e Situatave nuk ka ndodhur dhe është jofunksional.15 Mosanalizimi i informacioneve do ta 
vështirësonte aktivitetin e KSK-së. 

Sa i përket përbërjes, prania e ministrave përkatës si anëtarë të përhershëm me autoritet 
ekzekutiv është shumë domethënëse. Përveç kryeministrit që është udhëheqës i KSK-së, 
anëtarë me autoritet ekzekutiv janë: Zv. Kryeministri, Ministri për FSK-në, Ministri i Punëve 
të Jashtme, Ministri i Punëve të Brendshme, Ministri i Drejtësisë, Ministri i Ekonomisë dhe 
Financave dhe Ministri për Kthim dhe Komunitete.16 Realisht Ministri për Kthim dhe 
Komunitete nuk do të duhej të ishte pjesë e KSK-së mirëpo kjo është parashikuar për faktin 
që së paku njëri nga anëtarët me autoritet ekzekutiv të jetë nga komuniteti pakicë. 

Në krahasim me shtetet e rajonit, ekzistojnë një listë e anëtarëve të përhershëm të KSK-së që
kanë rol këshilldhënës por jo edhe ekzekutiv. Fjala është kryesisht për Drejtorin e 
Agjensionit Inteligjent, Komandatin e FSK-së, Drejtorin e Përgjithshëm të Policisë, 
Drejtorin e Departamentit të Menaxhimit të Emergjencave, Sekretarin e KSK-së etj.

Në fakt, autoriteti ekzekutiv i vetëm ministrave konsiston në kontrollin civil të institucioneve 
të sigurisë. Kjo për faktin se Ministritë udhëheqën nga civilët dhe se janë të zgjedhurit e 
popullit.
                                                
11 Shih Kompetencat e Presidentit të Republikës së Shqipërisë
12 Shih http://www.voanews.com/Serbian/archive/2007-05/2007-05-31-voa8.cfm
13 “Zakon o osnovama uredjenja sluzbe bezbednosti Republike Srbije” dhjetor 2007, Neni 7, 
14 Ligji për KSK-në, Neni 16, Roli i Sekretariatit, 
15 QKSS, Gjendja e Emergjencave dhe Mbrojtjes Civile në Republikën e Kosovës, Korrik 2008.
Mirëpo ka mundësi që në ndërkohë QS të ketë filluar me disa analiza. 
16 Ligji për KSK-në, Neni 3.1



Kërcënimet dhe rrezikshmëritë ndaj Kosovës  

Kërcënimet dhe rreziqet në Kosovë janë të shumëllojshme. Mirëpo ende mungon një
mekanizëm që i përcepton këto lloje të rreziqeve në baza periodike. Në nivel strategjik, 
legjislacioni aktual përcakton rolin e KSK-së në disktumin dhe identifikimin e kërcënimeve 
dhe rreziqeve ndaj Kosovës. Kuptohet se edhe ndihmesa e mbledhjes së informacioneve dhe 
vlerësimi i kërcënimeve dhe rreziqeve nga disa organe në Kosovë do ta ndihmonin punën e 
KSK-së.17

Për ta thjeshtëzuar, duke i pasur parasysh kërcënimet ndaj Kosovës nevoja për konsolidimin 
e KSK-së është shumë e rëndësishme. Për ta demonstruar domosdoshmërinë e konsolidimit 
të KSK-së ia vlen që së paku shkurtimisht të i cekim disa kërcënime dhe rreziqe ndaj 
Kosovës, që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës.

Cenimi i integritetit territorial të Republikës së Kosovës paraqet një ndër rrezikshmëritë te nivelit të
lartë. Aktiviteti i strukturave paralele serbe në veri të lumit Ibër si dhe mungesa e qasjes së
institucioneve të Kosovës në 18% të territorit shtron nevojën e analizimit të situatës në baza 
periodike. Kjo sidomos kur merret parasysh fakti i kontrabandës së gjerë në këtë pjesë të
territorit e që po dëmton buxhetin e Kosovës.
Cenimi i sigurisë njerëzore në përgjithësi paraqet një nga rreziqet më të mëdha ndaj qytetarëve të
Kosovës. Niveli i lartë i korrupsionit, papunësia e moszhvillimi ekonomik, niveli i lartë i 
krimit etj, shtrojnë poashtu nevojën e shqyrtimit nga ana e KSK-së.
Rreziqet nga fatkeqësitë natyrore dhe faktori njeri janë evidente. Rasti i zjarreve sidomos vitet e 
kaluara, rrëshqitjet e dheut (në Kaçanik), tërmetet, vërshimet, epidemitë e ndryshme 
paraqesin kërcënime permanent për qytetarët e Kosovës. Rasti i fundit ishte hyrja e 
substancave kimike shumë të rrezikshme në territorin e Kosovës.  

Kërcënimet dhe rreziqet e lartëcekura shtojnë edhe më shumë nevojën e konsolidimit të
KSK-së.

Strategjia e Sigurisë së Kosovës

Përveç kërcënimeve dhe rreziqeve të lartëcekura, njëra ndër detyrat e para dhe shumë të
rëndësishme të KSK-së është hartimi i një dokumenti bashkëkohorë – Strategjisë së Sigurisë
së Kosovës. Mungesa e një strategjia të përgjithshme të sigurisë paraqet një ndër hendikepet 
më të mëdha në sektorin e sigurisë. Apo thënë më shkurt, edhe planifikimet strategjike dhe 
operative në nivel të institucioneve të sigurisë do të duhej të bazoheshin në një strategji të
përgjithshme të sigurisë. Kjo për faktin se strategjia e sigurisë ka hierarki superiore ndaj 
politikave të tjera të sigurisë, siç janë dokumenti i bardhë, strategja së sigurisë së brendshme 
etj., të cilat merren me sigurinë kombëtare në nivel të agjencive apo çështjeve të veçanta.18

                                                
17 P.sh policia mund të bëjë vlerësime për nevoja të veta lidhur me kërcënimet dhe rrezikshmëritë. Pastaj janë 
disa organizata ndërkombëtare në Kosovë të cilat nëpërmjet hulumtimeve të opinionin bëjnë vlerësime të tilla. 
Është rasti i UNDP-së me raportin e “Paralajmërimit të Hershëm”.
18 DCAF, National Security Policy, Backgrounder, Geneva 2005, p.1 



Strategjia e sigurisë gjithashtu dallohet prej këtyre politikave duke i parashikuar si rreziqet e 
brendshme ashtu edhe ato të jashtme.19

Në bazë të teorisë dhe praktikës së shteteve, strategjia e sigurisë hartohet në bazë të disa 
nevojave të shteteve siç janë: trajtimi dhe përshkrimi i rreziqeve dhe kërcënimeve në mënyrë
gjithpërfshirëse, fuzionimi i kontributeve të të gjithë akterëve të sigurisë në një dokument, 
rritja e bashkëpunimit rajonal e ndërkombëtarë etj.20

KSK e ka kompetencën ekskluzive që të hartoje strategjinë e sigurisë së Kosovës. 
Neni 2.1 parasheh që “Këshilli i Sigurisë së Kosovës, në koordinim me Presidentin e 
Republikës së Kosovës, përgatitë dhe shqyrton Strategjinë e Sigurisë së Kosovës. Strategjia e 
Sigurisë së Kosovës miratohet nga Qeveria dhe i dorëzohet Kuvendit të Kosovës për 
miratim përfundimtar”. Përveç kësaj KSK ka kompetencë që të shqyrtojë edhe planet 
pesëvjeçare apo dhjetvjeçare të punës së Agjensionit Inteligjent të Kosovës, Forcës së
Sigurisë së Kosovës dhe Policisë së Kosovës. 

Hartimi i strategjisë së sigurisë së Kosovës, përveç tjerash, do të duhej t’i shprehte aspiratat e 
Kosovës për integrime në BE dhe NATO, gatishmërinë për bashkëpunim rajonal, kontribut 
në vendosjen e paqës dhe sigurisë në botë nëpërmjet misioneve paqërtuajëse, garantimit të
rrespektimit të drejtave të njeriut e në veçanti minoriteteve etj.

Koordinimi

Rëndësia e konsolidimit të KSK-së konsiston edhe në një aspekt tjetër shumë të
rëndësishëm. Mbledhjet e KSK-së si dhe aktivitetet e përbashkëta planifikuese do ta forconin 
koordinimin në mes institucioneve të sigurisë. Kjo për arsye se hulumtimet e mëhershme 
kanë vërejtur që mungon një koordinim në mes këtyre institucioneve, nga lartë poshtë si dhe 
nga poshtë lartë.21

Edhe pse në ligj nuk parashihet shprehimisht, koordinimi i aktiviteteve në mes të
mekanizmave të sigurisë nëpërmjet KSK-së paraqet një rëndësi të veçantë.

Mbikqyrja parlamentare

Mbikqyrja parlamentare mbi akvititet e KSK-së duhet të instalohet që në aktivitetet e para si 
një nga aspektet më të rëndësishme të mbikqyrjes demokratike të institucioneve të sigurisë. 
KSK është një organ i cili udhëhiqet nga Kryeministri dhe se përbërja e saj është nga rradhët 
e bartësve të institucioneve kyçe të shtetit. Komisioni përkatës22 duhet të organizojë shpesh 
seanca lidhur me punën e KSK-së. Sidomos, aktivitetet specifike të Sekretariatit të KSK-së
mund të jenë nevojshme për Komisionin përkatës.

                                                
19 Aty, 
20 Aty, 
21 Për shembull në çështjet e mbrojtjes civile është vërejtur një mungesë e koordinimit. Shih QKSS, 
Gjendja e Emergjencave dhe Mbrojtjes Civile në Republikën e Kosovës, Koordinimi f.6, Korrik 2008 
22 Komisioni për Punë të Brendshme dhe Siguri, Kuvendi i Kosovës



Informacionet e klasifikuara

Operacionalizimin e KSK-së dhe institucioneve tjera të sigurisë do ta vështirësoj mungesa e 
ligjit mbi informacionet e klasifikuara. Ky ligj është i një rëndësie të veçantë ngase i nivelizon 
klasifikimet e informacioneve në bazë të rëndësisë. Në këtë mënyrë, duhet urgjentisht 
hartimi dhe miratimi i këtij ligji. KSK gjatë mbledhjeve tre mujore mund të merr vendime që 
nuk duhet të bëhen publike për shkak të rrezikut që mund të i kanoset vendit.

Realisht, klasifikimi i informacioneve nuk është vetëm pjesë e njërit institucion të sigurisë
mirëpo e tërë administratës publike të Kosovës. Është detyrë e shtetit që për shkak të ruajtjes 
së interesave nacionale e qytetare disa informacione t’i klasifikojë dhe përhapjen e tyre ta 
kufizojë në bazë të klasifikimit. Shtetet kanë disa informacione dhe dokumente që
qarkullojnë brenda burokracisë së administratës që duhet të mbahen larg syve të publikut dhe 
implikimeve jo miqësore sepse zbulimi i tyre mund ti dëmtojë interesat shtetërore.23

Klasikifimi i informacioneve duhet të bëhet në bazë të rëndësisë. Vetëm personat që janë të
autorizuar mund të kenë qasje në informacione e klasifikuara. Përveç krerëve shtetërorë disa 
persona administrativë mund të kenë qasje në informacione të klasifikuara mirëpo kjo duhet 
të bëhet vetëm në bazë të verifikimit dhe inspektimit të të kaluarës së individëve dhe kriteret 
tjera që duhet të caktohen,24 gjë që përmendet edhe në ligjin mbi KSK-në Kjo duhet sidomos 
të jetë kompatibile me standardet për Sigurinë e Informacioneve (SI) të NATO-s dhe BE-së  

Shtetet e ndryshme kanë klasifikime të ndryshme mirëpo ai më adekuat është klasifikimi si 
vijon:25

 Top Sekret
 Sekret
 Konfidenciale
 Kufizuar

                                                
23 Reichard Martin, The EU-NATO relationship, A legal and Political Perspective, f.311
24 Në teori dhe praktikë kjo quhet “security clearance”. “Security clearance” është statusi qëi ipet individëve të 
caktuar për të pasur qasje në informacionet e klasifikuara. 
Shih  http://en.wikipedia.org/wiki/Security_clearance
25 Manager’s Handbook, Security Policy, f.2
Ky klasifikim mendohet si më adekuati ngase shumica e shteteve e kanë të tillë. Disa shtete përveç këtij 
klasifikimi e kanë edhe të potencuar se informacionet tjera janë të paklasifikuara dhe si të tillë e shënojnë. Disa 
shtete edhe nuk e kanë fare klasifikimin KUFIZUAR..  



Konkluzionet 

Këshilli i Sigurisë së Kosovës paraqet një ndër mekanzimat bosht të sigurisë. Rëndësia e tij 
është po aq e madhe sa të vlerësojë gjendjen e sigurisë në Republikën e Kosovës, të
rekomandojë dhe këshillojë institucionet e vendit lidhur me kërcënimet dhe rrezikshmëritë e 
mundshme.

Mungesa e identifikimit periodik të kërcënimeve dhe rreziqeve në Kosovë shtron domosdon 
e konsolidimit sa më të shpejtë të KSK-së. Ngecjet në konsolidimin e këtij mekanizmi të 
rëndësishëm janë të pajustifikueshme dhe të dëmshme. Përveç kësaj, hartimi i Strategjisë së 
Sigurisë së Kosovës nga KSK përbën një imperativ që duhet të ndodhë sa më parë. Mungesa 
e një strategjie gjithpërfshirëse vështirëson planfikimin dhe vendim-marrjen si në nivel më të 
ulët ashtu edhe në nivel më të lartë.

KSK duhet të shërbejë edhe si një institucion koordinues duke pasur në konsideratë dobësitë 
e theksuara në koordinimin e institucioneve të sigurisë. Vlerësimet e mëhershme kanë 
treguar se ka një mungesë të koordinimit nga lartë-poshtë dhe poshtë-lartë. Aktivitetet e 
përbashkëta të institucioneve të sigurisë në kuadër të Sekretariatit të KSK-së, siç janë: 
analizimi i informacioneve, identifikimi i rreziqeve, raportimi i përbashkët shpiejnë në 
drejtim të një koordinimi efikas ndër-institucional.

Dhe së fundi, mungesa e ligjit mbi klasifikimin e infromacioneve paraqet një fakt shqetësues. 
Republika e Kosovës nuk mund të funksionojë si shtet në mungesë të klasifikimit të 
informacioneve. Disa vendime dhe vlerësime mund të jenë të rrezikshme nëse përhapen dhe 
kësisoji i dëmtojnë interesat e Kosovës. Klasifikimi i tyre në bazë të rëndësisë është i 
pashmangshëm.  
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