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Ky doracak është realizuar në kuadër të projektit “Luftimi i Urrejtjes në Kosovë” i cili 

implementohet nga ATRC në partneritet me RADC dhe mbështetet nga Ambasada 

Holandeze në Kosovë. 

  



2 
 

 

 

 

TABELA E PËRMBATJES  

Akronime ................................................................................................................... 3 

Hyrje ......................................................................................................................... 4 

Kuptimi i krimeve të urrejtjes .......................................................................................... 4 

Rregullimi penal i krimeve të urrejtjes ............................................................................... 5 

Institucionet përgjegjëse për trajtimin e krimeve të urrejtjes ................................................... 9 

 Këshilli Prokurorial dhe Prokuroria e Shtetit ................................................................... 9 

 Trajtimi i rasteve nga policia dhe IPK-ja ...................................................................... 16 

 Monitorimi i policisë së Kosovës ................................................................................ 17 

 Inspektorati Policor i Kosovës ................................................................................... 19 

 Këshilli Gjyqësor/Gjykatat ...................................................................................... 22 

 Monitorimi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës .................................................................... 24 

Qeveria e Kosovës ....................................................................................................... 31 

 Komisioni i Pavarur për Media (KPM) .......................................................................... 32 

 Këshilli i Mediave të Shkruara ................................................................................... 35 

 Avokati i popullit .................................................................................................. 37 

Përcaktimi i mostrës së monitorimit ................................................................................. 39 

ANNEX 1 ................................................................................................................... 42 

ANNEX 2 Formulari për informacionet rreth rastit të monitoruar të krimeve të urrejtjes ................. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

AKRONIME  

KGjK- Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

KPK – Këshilli Prokurorial i Kosovës  

KPRK – Kodi Penal i Republikës së Kosovës 

KPPRK – Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës 

MD – Ministria e Drejtësisë 

MPB – Ministria e Punëve të Brendshme 

IPK – Inspektorati Policor i Kosovës 

IAP – Institucioni i Avokatit të Popullit  
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HYRJE 

Ky doracak paraqet njohuri bazike mbi funksionimin e institucioneve përgjegjëse për 

parandalimin dhe luftimin e krimeve të urrejtjes, duke ofruar një metodologji 

shumëdimensionale të monitorimit të institucioneve të cilat janë përgjegjëse për të 

trajtuar rastet e krimeve të urrejtjes. 

 

KUPTIMI I KRIMEVE TË URREJTJES  

Krimet e urrejtjes janë të gjitha ato veprime të cilat mund të inkriminohen si vepra 

penale dhe të cilat janë të motivuara, të shtyra apo të nxitura nga urrejtja apo 

Paragjykimi I karakteristikave te mbrojtura te nje grupimi ndaj një grupimi të caktuar 

racor, etnik, religjioz, politik apo me orientime të caktuara personale. 

Element karakteristik i këtyre veprave është se përtej cilësive individuale të personit 

kryesi i krimit të urrejtjes atakon atë që përfaqëson individi apo grupi për të cilin 

individi paragjykohet se i përket.  

Kjo bën që jo domosdoshmërisht motivi i kryesve të krimeve të urrejtjes të jetë i 

motivuar nga urrejtja ndaj asaj që një individ përfaqëson individi, por motivi buron cdo 

here nga paragjykimi i caktuar ndaj grupit të cilit i përket individi i caktuar. 

Shembull i sulmit të kryer ndaj aktivitetit të organizuar nga revista Kosovo 2.0 në vitin 

2012 ishte plotësisht i motivuar nga paragjykimi ndaj aktivitetit dhe orientimit seksual 

të pjesëmarrësve dhe asesi ndaj individëve pjesëmarrës në aktivitet individualisht.  

Kjo karakteristikë e këtyre lloj krimeve përbën një përshkallëzim të rrezikut ndaj 

grupeve të caktuara shoqërore, integritetit fizik dhe pasurisë dhe, përpos që targeton 

grupin e caktuar, synon të përçojë mesazhin kërcënues dhe paralajmërues edhe te 

pjesa tjetër e shoqërisë.  

Përmes këtij sulmi ndaj këtij organizimi, më tepër sesa sulmi ndaj individëve të 

caktuar, në atë rrethanë është ndikuar që qytetarët e Republikës së Kosovës të mos e 

gëzojnë të drejtën e tubimit, e mendimit, dhe e drejta e lirisë së shprehjes dhe 

shprehjes së orientimit seksual.  
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RREGULLIMI PENAL I KRIMEVE TË URREJTJES  

Kodi Penal i Republikës së Kosovës nuk e parasheh si vepër të veçantë penale krimin e 

urrejtjes, por e rregullon këtë çështje në disa drejtime.  

Fillimisht, Kodi Penal e përcakton si rrethanë rënduese dhe jep një definicion të krimit 

(aktit) të urrejtjes.  

Pika 2.12 e paragrafit 2 të nenit 70 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës përcakton 

si rrethanë rënduese për kryesin nëse vepra penale kryhet si akt i urrejtjes dhe jep 

edhe definicionin e aktin të urrejtes. 

“2.12. nëse vepra penale është akt i urrejtjes, që nënkupton cilëndo vepër penale të 

kryer ndaj personit, grupit të personave, ose pronës, motivuar në bazë të racës, 

ngjyrës, gjinisë, identitetit gjinor, gjuhës, fesë, prejardhjes kombëtare a shoqërore, 

lidhjes me ndonjë komunitet, pronë, gjendjes ekonomike, orientimit seksual, lindjes, 

aftësisë së kufizuar ose ndonjë statusi tjetër personal, ose për shkak të afërsisë me 

personat me karakteristikat e lartpërmendura, përveç nëse ndonjë nga këto 

karakteristika përbën element të veprës penale;” 

Pra, Kodi Penal i Republikës së Kosovës nuk përcakton një vepër të veçantë që 

inkorporon të gjitha veprimet kriminale që mund të cilësohen si akte të urrejtjes, 

mirëpo, e parasheh si rrethanë rënduese për kryesin nëse vepra penale është kryer e 

motivuar nga urrejtja. 

Në këtë drejtim, motivi i kryerjes së veprës penale ndaj kryesve apo vlerave që 

përbëjnë karakteristika të mbrojtura sanksionohet si rrethanë rënduese në disa vepra. 

P.sh. tek vepra penale “Vrasja e rëndë”,  e sanksionuar në nenin 173 të Kodit Penal të 

Republikës së Kosovës, përcaktohet si rrethanë rënduese në pikën 1.10 të këtij neni si 

në vijim: 

1.10. privon nga jeta personin tjetër motivuar në bazë të kombësisë, gjuhës, besimit 

fetar ose mungesës së besimit fetar, ngjyrës së lëkurës, gjinisë, identitetit gjinor, 

orientimit seksual, ose për shkak të afërsisë me persona me njërën nga këto 

karakteristika të mbrojtura;  

Në këtë rast, në mënyrë shprehimore është përcaktuar se nëse privohet nga jeta një 

person dhe motivi i kryerjes së vrasjes është motivuar nga përkatësia e të dëmtuarit, 
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atëherë një vrasje e shndërron në “vrasje të rëndë” dhe rrjedhimisht mund të 

ashpërsohet edhe sanksioni penal ndaj kryesit.  

Situata të ngjashme janë edhe rastet me veprat penale “Sulm”, sanksionuar në nenin 

184, veprës “Lëndim i lehtë trupor”, paraparë në nenin 185, veprës “Lëndim i rëndë 

trupor”, paraparë në nenin 186, veprës “Asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë” të paraparë 

në nenin 321 të Kodit Penal të Republikës së Kosovës.  

Në këtë rast, në paragrafin 3 parashihet si rrethanë rënduese që rrit dënimin e paraparë 

nëse vepra penale kryhet e motivuar nga urrejtja ndaj karakteristikave të mbrojtura. 

Si konkludim, Kodi Penal i Republikës së Kosovës i ka rregulluar krimet e urrejtjes në 

tre drejtime: 

- Si rrethanë rënduese në matjen e dënimit;  

- Si rrethanë kualifikuese për ashpërsim të dënimit në disa vepra penale; 

- Si vepër e veçantë në Kodin Penal; (Në këtë drejtim vepra penale e nxitjes së 

urrejtjes, përqarjes, mosdurimit racor, fetar, etnik është vepër penale që 

sanksionon nxitjen si veprim dhe jo pasojën që shkaktohet si rezultat i nxitjes. 

Pra, kryesit e kësaj vepre mund të nxisin kryes të kryejnë vepra penale të tjera 

të nxitura nga paragjykimi dhe urrejtja ndaj personave që kanë përkatësi ose 

karakteristika të mbrojtura) 

Në anën tjetër, Kodi Penal i Republikës së Kosovës përcakton dhe sanksion si vepër 

penale nxitjen e urrejtjes, përçarjes ose të mosdurimit kombëtar, racor, fetar ose 

etnik. 

Neni 147 i Kodit Penal të Republikës së Kosovës përcakton si në vijim: 

Nxitja e urrejtjes, e përçarjes ose e mosdurimit kombëtar, racor, fetar ose etnik 

1. Kushdo që nxit ose përhap publikisht urrejtje, përçarje ose mosdurim midis grupeve 

kombëtare, racore, fetare, etnike apo grupe tjera të tilla që jetojnë në Republikës e 

Kosovës, në mënyrën e cila mund të prishë rendin publik, dënohet me gjobë ose me 

burgim deri në pesë (5) vjet. 

 2. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e 

tij kryen veprën nga paragrafi 1. i këtij neni ose shkakton trazira, dhunë ose pasoja të 

tjera të rënda me kryerjen e veprës së tillë, dënohet me burgim prej një (1) deri në 

tetë (8) vjet. 
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3. Kushdo që kryen veprën penale nga paragrafi 1. i këtij neni përmes shtrëngimit, 

rrezikimit të sigurisë, përqeshjes së simboleve kombëtare, racore, etnike apo fetare, 

duke dëmtuar pasurinë e personit tjetër ose duke përdhosur monumentet apo 

varrezat, dënohet me burgim prej një (1) deri në tetë (8) vjet. 

 4. Kushdo që në mënyrë sistematike ose duke keqpërdorur pozitën apo autorizimet e 

tij kryen veprën penale nga paragrafi 3. i këtij neni ose shkakton trazira, dhunë ose 

pasoja të tjera të rënda me kryerjen e veprës së tillë, dënohet me burgim prej dy (2) 

deri në dhjetë (10) vjet. 

  

Nxitja dhe përhapja e urrejtjes, përçarjes ose mostolerancës duhet të kryhet 

publikisht, me gojë ose me shkrim, siç janë p.sh. shkrimet në gazeta dhe fjalimet në 

tubime publike, ku nënçmohen ose përqeshen vlerat e caktuara të kombit apo të 

pakicave kombëtare, fyerja ose tallja e ndonjë personaliteti historik të kombit ose të 

pakicës kombëtare ose grupit etnik, përqeshja e flamurit apo simboleve të tjera dhe 

veprime të ngjashme.  

Me “urrejtje” nënkuptohet ndjenjë armiqësore ndaj pjesëtarit të kombit, racës fesë 

apo etnisë tjetër, intensitetit i së cilës është i tillë e i cili nuk e përjashton mundësinë 

që t’i shkaktohet ndonjë e keqe. Urrejtja është bazë psikologjike për krijimin e 

situatave konfliktuoze midis kombeve, racave, feve ose grupeve etnike, gjendje këto 

të cilat mund të shkaktojnë pasoja të rënda. 

 “Përçarja” është situatë edhe më e rëndë dhe nënkupton krijimin e antagonizmit ose 

kundërshtimit dhe të krijimit të raporteve armiqësore deri te konflikti midis 

pjesëtarëve të kombeve, racave, feve ose të grupeve etnike.  

“Mosdurimi”, përkatësisht mostoleranca, është gjendje e mosbesimit në raport me 

pjesëtarët e kombit, racës, fesë ose grupit tjetër etnik. Kjo është gjendje e refuzimit 

dhe mostolerancës ndaj pjesëtarëve të kombit, racës, fesë ose grupit etnik. Mosdurimi 

për nga potenciali negativ është i intensitetit më të ulët në krahasim me urrejtjen. 

Nxitja e urrejtjes, përçarjes ose mosdurimit duhet të kryhet ndaj kombeve dhe 

pakicave që jetojnë në Kosovë. Si komb në Kosovë konsiderohet populli shumicë 

shqiptarë, ndërsa si pakica kombëtare janë serbët, boshnjakët dhe turqit. Ndërsa 

bashkësi etnike janë romët, ashkalinjtë, egjiptianët dhe goranët. 

Pasojë e kësaj vepre penale është shkaktimi, përhapja ose thellimi i urrejtjes, përçarjes 

ose mosdurimit midis pjesëtarëve të kombit shqiptar dhe pjesëtarëve të pakicave 

kombëtare dhe grupeve etnike të cilët jetojnë në Kosovë. 
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Subjekte pasive të kësaj vepre penale janë shtetasit të cilët jetojnë në Kosovë. Nëse 

kjo vepër është e drejtuar ndaj kombeve apo grupeve etnike, racave apo feve të cilat 

nuk jetojnë në Kosovë, kjo vepër nuk konsiderohet se është kryer. Kryes i kësaj vepre 

penale mund të jetë çdo person; shtetasi i Kosovës apo shtetasi i huaj. 

Kjo vepër penale mund të kryhet vetëm me dashje direkte apo eventuale. Vepra 

konsiderohet se është kryer me ndërmarrjen e çdo lloj veprimi me të cilin nxitet apo 

përhapet urrejtja, përçarja apo mosdurimi midis grupeve kombëtare, racore, fetare 

etnike apo çfarëdo grupi tjetër. Pasoja e kësaj vepre penale është cenimi i 

bashkëjetesës së kombeve, feve, racave apo grupeve etnike që jetojnë në Kosovë. 
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INSTITUCIONET PËRGJEGJËSE PËR TRAJTIMIN E KRIMEVE TË 

URREJTJES  

Parandalimi raportimi dhe trajtimi i rasteve të nxitjes së urrejtjes ngërthen në vete një 

varg institucionesh me kompetenca të ndara për të trajtuar rastet. Trajtimi nisë nga 

policia, prokuroria e shtetit, gjykatat, qeveria, avokati i popullit, rregullatorët e 

mediave etj.   

 KËSHILLI PROKURORIAL DHE PROKURORIA E SHTETIT 

Ndër institucionet me përgjegjësinë më të madhe në trajtimin e rasteve të urrejtjes 

është Prokuroria e Shtetit.   

Sistemi prokurorial menaxhohet nga Këshilli Prokurorial i Kosovës organ ky përgjegjës 

për organizimin dhe disiplinimin e prokurorëve. 

Këshilli është organ kolegjial në përbërje të prokurorëve të cilët zgjidhen në proces 

votimi nga të gjitha prokuroritë e vendit. Këshilli drejtohet nga kryesuesi i KPK-së, i cili 

e përfaqëson në takimet me palët, ndërsa çështjet administrative dhe menaxhimi i 

financave, furnizimeve dhe stafit administrativ të prokurorive kryhet nga Sekretariati i 

këshillit që drejtohet nga drejtori i SKPK-së. 

Në kompetencat kryesore të këshillit është përzgjedhja, avancimi, disiplinimi dhe 

vlerësimi i punës së prokurorëve të shtetit.  

Prokuroria e Shtetit është institucioni kompetent për hetimin e të gjitha veprave penale 

të parapara në Kodin Penal të Kosovës. Prokurori është përgjegjës për zhvillimin e 

hetimit dhe nën urdhrat e tij institucione si Policia, Inspektorati Policor, Dogana apo 

ATK kryejnë hetime për vepra penale.  

Struktura e prokurorisë është ndërtuar në tri shkallë: në Prokurorinë Themelore, 

Prokurorinë e Apelit dhe Prokurorinë e Shtetit. Një strukturë e veçantë hetimore e 

specializuar vetëm për hetimin e krimeve më komplekse (hetimin e terrorizmit e 

krimeve të luftës dhe korrupsionit) është e ndërtuar në Prokurorinë Speciale. 

Kosova ka 7 prokurori themelore dhe secila prej tyre janë të ndarë në tri departamente; 
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Kompetencat e prokurorisë në departamentin e përgjithshëm, departamentin për 

të mitur dhe departamentin e krimeve të rënda 

Ndarja e lëndëve në departamente kryhet sipas peshës së veprës penale. 

Lëndët, ku dënimi është deri në 3 vite, hetohen nga departamenti i përgjithshëm, 

ndërsa ato mbi 3 vite në departamentin e krimeve të rënda. Kur kryesit janë nën 

moshën 18 vjeçare, hetimet kryhen nga departamenti për të  

 

mitur i cili vepron konform kodit penal për të mitur. 

Prokuroria e Apelit ka kompetencë në adresimin e çështjeve të ankesave në Gjykatën 

e Apelit, ndërsa Prokuroria e Shtetit ka kompetencë në adresimin e kërkesave për në 

Gjykatën Supreme. 

Në kuadër të Prokurorisë së Shtetit funksionon edhe Zyra për mbrojtjen e viktimave të 

krimit, zyrë kjo e cila ka për obligim që viktimave t’iu jepë asistencë dhe mbrojtje në 

rastet kur ata nuk kanë mbrojtje të nevojshme. 

Në komunikim me shoqërinë civile, kryesuesi i këshillit është pika e kontaktit për të 

ndërtuar bashkëpunime dhe ofruar të dhëna për punën e KPK-së. Në KPK për kontakt 

me palët është i angazhuar një zëdhënës dhe një zyrtar për qasje në dokumentet 

publike  

Në Prokurorinë e Shtetit kompetenca e komunikimit me publikun është kompetencë e 

kryeprokurorëve, ndërsa secili prokuror mund të ofrojë informacione për rastet të cilat 

është duke i hetuar. Për të organizuar punën në secilën prokurori ka zyrtarë për 

komunikim me publikun. 

Monitorimi i KPK-së dhe Prokurorisë së Shtetit  

Monitorimi i punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës mund të fokusohet në:  

1. Monitorimin e mbledhjeve të KPK-së; 

2. Monitorimin e raportimit të kryeprokurorëve; 

3. Monitorimin e komisioneve të KPK-së; 

4. Monitorimin e implementimit të planeve të punës; 

5. Monitorimin dhe analizimin e rasteve disiplinore; 
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6. Analizimin e procesit të vlerësimit të performancës; 

7. Procesin e hartimit të buxhetit; 

8. Përkrahjen teknike dhe me staf të Prokuroritë e Shtetit.  

 

 

1. Monitorimi i mbledhjeve të KPK-së: Në mbledhjet e Këshillit Prokurorial 

përcaktohen politikat dhe drejtimi se nga do orientohen resurset e prokurorisë së 

shtetit. Monitorimi i mbledhjeve na ofron mundësi të shohim nëse KPK-ja ka plan dhe 

strategji të kërkojë nga Prokuroria e Shtetit të parandalojë dhe të luftojë krimet e 

urrejtjes. KPK-ja do të duhej të analizonte trendet e krimit dhe të ndërmerrte masa në 

dhënien e përparësisë dhe shpejtimin e procedurave në raste të caktuara. Në këto 

mbledhje monitorohet nëse është identifikuar nevoja për trajnime shtesë në 

bashkëpunim me Akademinë e Drejtësisë për përmirësimin e cilësisë së hetimit dhe 

ndjekjes së rasteve të krimeve të urrejtjes.  

2.  Monitorimi i raportimit të kryeprokurorëve: Kryeprokurorët janë të obliguar që 

disa herë në vjet të raportojnë para KPK-së për trendet dhe problematikat e krimit. 

Raportimi i tyre para KPK-së ofron informacione të shumta për problemet me të cilat 

ballafaqohet prokuroria e, po ashtu, ofron informacione për gjendjen në terren. 

3. Monitorimi i komisioneve të KPK-së: Diskutimet thelbësore për problematikat e 

sistemit kryhen në komisionet e KPK-së. Komisionet janë mekanizma të cilët kryejnë 

përgatitje paraprake të akteve të cilat miratohen në KPK e po ashtu merren me 

trajtimin e disiplinës. KPK-ja ka katër komisione të përhershme; Komisionin për çështje 

normative, Komisionin për buxhet dhe financa, Komisioni për administrimin e 

prokurorive dhe Komisionin për vlerësimin e performancës. Një rol krucial në trajtimin 

e rasteve të nxitjes së urrejtjes ka Komisioni për administrimin e prokurorive i cili ka 

mandat në përcaktimin e prioriteteve të lëndëve dhe menaxhimit të menaxhimit të 

tyre. 

4. Monitorimi i implementimit të planeve të punës: Këshilli Prokurorial ka të 

miratuara planet e punës dhe strategjitë sektoriale ku janë të strukturuara planet 

disavjeçare për reformë dhe trajtimin e trendeve të krimit.  

5. Monitorimi dhe analizimi i rasteve disiplinore: Disiplinimi i prokurorëve është 

ndërtuar konform Ligjit për Përgjegjësinë Disiplinore të Gjykatësve dhe Prokurorëve  

https://prokuroria-rks.org/kpk/komisionet
https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18336
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dhe kodit të etikës për prokurorë. Çdo pretendim për shkelje disiplinore trajtohet nga 

kryeprokurorët si filtër i parë, ndërsa në rast të ekzistimit të provave për shkelje, 

kryeprokurori - autoriteti kompetent e inicion rastin me kërkesë për fillimin e 

procedurës disiplinore në Këshillin Prokurororial. Këshilli Prokurorial formon panelet 

hetimore të cilat pastaj zhvillojnë hetimin disiplinor dhe raporti përfundimtar i 

dërgohet në votim Këshillit Prokurorial si instanca më e lartë brenda sistemit. Palët e 

pakënaqura kanë të drejtë ankese ndaj vendimeve disiplinore të Këshillit në Gjykatën 

Supreme të Kosovës. Vendimet përfundimtare disiplinore janë publike. 

6. Analizimi i procesit të vlerësimit të performancës: Komisioni për vlerësimin e 

perfomancës ka në kompetencë të analizojë punën e prokurorit dhe të jepë në fund 

rekomandimin nëse puna e tij ka qenë konform standardeve profesionale. Sipas ligjit 

çdo prokuror do duhej t’i nënshtrohej vlerësimit të performancës. Vlerësimi kryhet mbi 

bazën e analizimit të lëndëve të trajtuara më parë nga prokurori. 

 

7. Procesi i hartimit të buxhetit: Komisioni për buxhet dhe financa dhe Sekretariati 

trajtojnë kërkesat buxhetore të njësive me kërkesë për të adresuar investimet dhe 

nevojat e prokurorive të shtetit për përkrahje buxhetore, përfshirë angazhimin e stafit 

profesional dhe adresimin e nevojave për trajnime.  

 

Monitorimi i Prokurorisë së Shtetit  

Si organi kryesor në hetimin e veprave penale, Prokuroria e Shtetit ka rol kyç në luftimin 

e krimeve të urrejtjes. Monitorimi mund të fokusohet në:  

1. Fazën paraprake të trajtimit të lëndëve; 

2. Numrin e rasteve të hetuara sipas detyrës zyrtare; 

3. Përfaqësimin e rasteve në gjykatë; 

4. Paraqitjen e ankesave dhe ushtrimin e kompetencave në adresimin e kërkesave 

për mbrojtjen e ligjshmërisë në Gjykatën Supreme.  

 

Faza paraprake: Është faza vendimtare për identifikimin e të dyshuarve, sigurimin e 

provave dhe fakteve dhe ndalimin e arrestimin e të dyshuarve e ku roli i prokurorit në 

ofrimin e këshillave, udhëzimeve dhe urdhëresave për policinë dhe institucionet e tjera 
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është krucial për rezultatet përfundimtare të hetimit. Në këtë fazë analizohet nëse 

prokurori ka reaguar me kohë dhe me mjetet e nevojshme për të identifikuar të  

pandehurin dhe zbardhjen e rrethanave të kryerjes së krimit. Në këtë mes hyjnë 

masat e fshehta, urdhrat për përgjim dhe simulim të veprave, mbledhja e provave 

forenzike, identifikimi i dëshmitarëve dhe të gjitha provat tjera. 

Në këtë fazë bëjnë pjesë edhe interesimi i prokurorit për të dalë në vendin ku ka 

ndodhur krimi me qëllim që të zbardhet sa më mirë rasti. 

Në këtë rast mund të maten edhe veprimet e prokurorit për sigurimin e të pandehurit, 

përfshirë këtu kërkesën për paraburgim dhe kërkesat për vazhdimin e paraburgimit. 

Koha, e cila shpenzohet për kryerjen e hetimeve, po ashtu, është e fazë e rëndësishme 

dhe duhet të monitorohet në këtë fazë për shkak se tejzgjatja e hetimeve shpesh ka 

për rezultat zhdukjen e provave. 

Mbikëqyrja e punës së policisë dhe institucioneve të tjera në këtë fazë, po ashtu, është 

me rëndësi të veçantë për prokurorinë, ndërsa në këtë fazë nisë edhe trajtimi i 

kallëzimit penal dhe faza e hartimit të aktakuzës. 

Prokurori mund të ngritë aktakuzë të drejtpërdrejtë që nënkupton fazën kur ai nuk i 

interviston të pandehurin dhe dëshmitarët, mirëpo për këtë përdor vetëm deklaratat e 

dhëna në polici. Në rastet më të rënda, prokurori duhet të kryejë vetë procesin e 

intervistimit të palëve me qëllim që të identifikojë sa më shumë prova materiale. 

Vlerësimi i provave të grumbulluara dhe procesi i përdorimit të tyre për përmbylljen e 

hetimit janë faza e fundit e procesit të hetimit. Në këtë fazë prokurori duhet të 

vlerësojë nëse për të pandehurin ka prova rënduese që ai e ka kryer veprën penale e, 

po ashtu, të trajtojë provat shfajësuese mbi të cilat ai mund të vendosë të ngrisë 

aktakuzën apo ta lirojë të pandehurin si të pafajshëm. 

Numri i rasteve të hetuara sipas detyrës zyrtare: Prokuroria e shtetit ka për obligim 

që edhe vetë sipas detyrës zyrtare të iniciojë hetime për vepra penale për të cilat ka 

kuptuar nga burime të ndryshme të informacionit. Në rastet e nxitjes së urrejtjes, 

prokurori mund të nisë hetime për raportimet në media, raportet e shoqërisë civile apo 

për secilin rast kur ai nga burimet e informacionit ka kuptuar se dikush po nxitë urrejtje 

ose po kryen një krim mbi bazat e urrejtjes. 

Përfaqësimi i rasteve në gjykatë: Prokurori i rastit, i cili ka zhvilluar veprimet 

hetimore për zbardhjen e rastit, përfaqëson rastin edhe në procesin gjyqësor, ashtu që 

provat dhe faktet e mbledhura gjatë hetimit dhe aplikimit të masave të fshehta të 

hetimit dhe zbulimit i konkretizon, i ndërlidh dhe i arsyeton në aktakuzë.  
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Po ashtu, prokurori në këtë fazë ia propozon gjykatës provat materiale që duhet të 

administrohen, dëshmitarët që duhet të dëgjohen në gjykatë dhe ndërmerr veprimet e  

tjera të nevojshme siç është propozimi për vazhdimin e masave të sigurisë apo 

caktimin e masave të reja në rast të paraqitjes së rrethanave të reja.  

Prokurori, po ashtu, në këtë fazë iu përgjigjet parashtresave të mbrojtjes dhe përpos 

dëshmitarëve të propozuar nga Prokuroria, ju parashtron pyetje edhe dëshmitarëve të 

propozuar nga mbrojtja dhe njëkohësisht jep vlerësimin e tij për provat e tjera të 

paraqitura nga mbrojtja.  

Në këtë pjesë trajtohet cilësia e përfaqësimit që organi i akuzës bënë para gjykatës, 

vlerësohet nëse prokurori është i përgatitur apo jo në përfaqësimin e rastit, vlerësohet 

nëse ka vazhdimësi nga hetimi i rastit në përfaqësimin e rastit, vlerësohet numri i 

pyetjeve që prokurori i parashtron në seancë, vlerësohet numri i provave të reja që ka 

prokurori, vlerësohet nëse prokuroria është pajtuar me zbutjen e ndonjë mase të 

sigurisë, veçimi i donjë prove të mbledhur gjatë procedurës dhe i përgjigjet të gjitha 

kërkesave të trupit gjykues.  

Po ashtu, prokurori ushtron të gjitha mjetet juridike në dispozicion që parashihen me 

Kodin e Procedurës Penale në rast se nuk është i kënaqur me ndonjë vendim të gjykatës.  

Ushtrimi i mjeteve të rregullta dhe të jashtëzakonshme juridike nga prokurori i 

shtetit: Prokurori i shtetit është palë në procedurë që përfaqëson organin e akuzës, 

ndërsa përfshirja e tij në procedurën penale rregullohet me Kodin e Procedurës Penale.  

Qysh nga faza e hetimit e deri në fazën përfundimtare të rastit, prokurori i shtetit mund 

të parashtrojë mjete juridike të rregullta dhe të jashtëzakonshme ndaj vendimeve të 

gjykatës. 

Kështu, prokurori i shtetit mund të ankimojë: 

1. Vendimet e gjyqtarit të procedurës paraprake mbi caktimin e masës së sigurisë; 

2. Mund të ankimojë në Gjykatën e Apelit vendimet e gjyqtarit për hudhjen e 

aktakuzës pas mbajtjes së shqyrtimit fillestar; 

3. Mund të parashtrojë ankesë ndaj aktgjykimit të Gjykatës Themelore; 

4. Mund të parashtrojë ankesë ndaj aktgjykimit të Gjykatës së Apelit; 

5. Mund të parashtrojë kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ndaj vendimit të 

gjyqtarit të Gjykatës Themelore dhe të Apelit për hudhje të aktakuzës; 

6. Mund të parashtrojë kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë ndaj aktgjykimeve të 

Gjykatës Themelore dhe të Apelit në Gjykatën Supreme të Kosovës; 
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7. Mund të parashtrojë kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë pranë Gjykatës 

Supreme; 

8. Mund të kërkojë rishikimin e procedurës penale pranë Gjykatës Supreme; 

9. Mund të parashtrojë kërkesë për zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit pranë 

Gjykatës Supreme.  

 

Monitorimi i Këshilllit Prokurorial dhe monitorimi i Prokurorisë së Shtetit 

Monitorimi i Këshillit Prokurorial të Kosovës duhet të bëhet përmes: 

- Përcjelljes së mbledhjeve të Këshillit Prokurorial të Kosovës (nëse është 
relevante), 

- Përcjelljes së mbledhjeve të komisioneve të Këshillit Prokurororial të Kosovës 
(nëse është relevante), 

- Përcjelljes së web-faqes së Këshillit Prokurorial të Kosovës, 
- Analizimit të raporteve të Këshillit Prokurorial të Kosovës, 
- Kërkesave për qasje në dokumente publike, 
- Kërkesave për qasje në informacion, 

- Raporteve statistikore, 
- Monitorimit të seancave gjyqësore.  

Në web-faqen e KPK-së publikohet orari i mbledhjeve publike të KPK-së dhe 

komisioneve. Për të lehtësuar komunikimin dhe marrjen e informacioneve 

rekomandohet që OJQ të ketë memorandum bashkëpunimi me KPK-në dhe Prokurorinë 

e Shtetit. 

Çështjet e disiplinës dhe performancës janë çështje që zhvillohen në procedurë të 

mbyllur dhe për këto raste duhet të respektohet konfidencialiteti i palëve në procedurë 

dhe monitorimi kufizohet vetëm në indentifikimin e dukurive pa zbuluar identitetin e 

palëve deri në stadin kur mbaron obligimi për konfidencialitet. 

Gjatë fazës së trajtimit të rastit në prokurori, informacionet mund të jenë të kufizuara 

për shkak të stadit të procedurës. Në shumë raste informacioni do të jetë shumë i 

redaktuar dhe i kufizuar duke ruajtur identitetin e palëve në procedurë, mirëpo 

gjithmonë mund të merret informacion lidhur me veprimet hetimore të ndërmarra, me 

përjashtim të rasteve kur janë duke u aplikuar masa të fshehta teknike të vëzhgimit 

dhe zbulimit. Monitorimi i punës së prokurorisë mund të kryhet edhe duke përcjellë 

seancat gjyqësore, ku prokurorët kanë paraqitje për të matur performancën e tyre dhe 

cilësinë e punës. 
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Komunikimi për të marrë të dhëna në KPK dhe Prokurorinë e Shtetit kryhet duke 

paraqitur kërkesa te: 

 Kryeprokurori i Shtetit dhe kryeprokororët e prokurorive, 

 Kryesuesi i KPK-së, 

 Drejtori i Sekretariatit të KPK-së,  

 Zëdhënësit e Prokurorisë së Shtetit dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës, 

 Zyrtarët për qasje në dokumente publike, 

 Koordinatori për mbrojtjen e viktimave,  

 Administratorët e Prokurorive.  

 

 TRAJTIMI I RASTEVE NGA POLICIA DHE IPK-JA 

Policia e Kosovës është mekanizmi kryesor në garantimin e sigurisë publike, 

parandalimin e krimit dhe zhvillimit të hetimeve penale. Çdo veprim i policisë në 

hetimin e veprave penale kryhet nën urdhrat e prokurorit të shtetit. 

Si mekanizmi kompetent për sigurinë publike, Policia është institucioni i parë i cili 

merret me trajtimin e rasteve penale. 

Policia ka linjat e raportimit të krimit dhe reagimit në incidentet kriminale dhe është 

mekanizmi i forcës për të vënë në kontroll kryesit e krimeve. 

Garantimi i rendit publik, parandalimi i krimit, hetimi i veprave penale dhe trajtimi i 

informacioneve inteligjente janë fushat kryesore ku puna e policisë është e orientuar. 

Policia funksionon në hierarki komanduese të ndarë në dy sektorë; në drejtorinë 

qendrore dhe në nivelet rajonale. Po ashtu, edhe kompetencat janë të strukturuara 

sipas kësaj ndarjeje. 

Në drejtorinë qendrore janë të koncentruara njësitë e hetimeve të krimeve të rënda, 

krimit të organizuar, krimeve ekonomike dhe terrorrizmit, kurse në drejtoritë rajonale 

janë të koncentruara nivelet më të ulta të hetimit të krimit, përfshirë aktet e 

dhunshme, rrahjet, kanosjet, lëndimet trupore e vrasjet. Policia ka tetë rajone policore 

të cilat menaxhohen nga drejtorët rajonal, ndërsa struktura është e ndarë tutje në 

stacione dhe nënstacione policore. 

Komunikimi në mes OJQ-ve dhe policisë kryhet nëpërmjet zyrave për marrëdhënie me 

publikun të cilat janë të përqendruara në drejtorinë qendrore dhe në drejtoritë 

rajonale dhe po ashtu, nëpërmjet zyrtarëve për qasje në dokumente publike në drejtori 

https://www.kosovopolice.com/departamentet/departamenti-i-hetimeve/
https://www.kosovopolice.com/departamentet/departamenti-i-hetimeve/
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qendrore dhe në drejtoritë rajonale (kjo mënyrë aplikohet në raste kur nuk ekziston 

Marrëveshja e Mirëkuptimit me institucionin). 

 

 MONITORIMI I POLICISË SË KOSOVËS 

Monitorimi i policisë së Kosovës do të duhej të fokusohej në dy drejtime; në rendin 

publik dhe në hetime. 

Para nisjes së një monitorimi për punën e policisë monitoruesit këshillohen të lexojnë 

raportet e inspektimit të Inspektoratit Policor të Kosovës, mekanizëm ky në kuadër të 

MPB-së përgjegjës për hetimin e veprave penale të kryer nga policët dhe hartimin e 

raporteve mbi rregullsinë e punës në Policinë e Kosovës. 

Në fushën e rendit publik monitorimi i policisë duhet të fokusohet në aktivitetet 

policore në Policinë në komunitet, Këshillat e sigurisë në bashkësi dhe planet operative 

të policisë në parandalimin e krimit. 

Policia në komunitet është mekanizmi i policisë që tenton të garantojë komunikim me 

qytetarët për të parandaluar dhe adresuar të gjitha shqetësimet e tyre. Për 

monitoruesit është e rëndësishme të sigurohen të dhëna nëse policimi në bashkësi ka 

parandaluar ose identifikuar raste të nxitjes së urrejtjes në komunitet 

Këshillat e sigurisë në bashkësi janë mekanizma ku bëjnë pjesë disa institucione lokale 

të cilat ngrisin çështje për sigurinë publike. Aty diskutohen dhe ndërmerren veprime 

ndërinstitucionale për trajtimin e problemeve të sigurisë në komunitet. Për 

monitoruesit është me rëndësi të identifikohen problemet kryesore të diskutuara në 

këshillat për siguri në bashkësi. 

Planet operative të policisë janë mekanizëm i policisë në parandalimin e krimit i cili 

ndërtohet në raste të veçanta për të adresuar shqetësimet e komunitetet për të 

parandaluar veprimtari të ndryshme kriminale në zona të caktuara. 
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Veprimtaria hetimore 

Në fushën e hetimeve policia vepron në disa drejtime, përfshirë këtu intelegjencën 

policore, analizën policore, vëzhgimin dhe hetimin e veprave penale. 

Inteligjenca policore: Është veprimtaria e grumbullimit të informacione inteligjente 

për veprimtari kriminale dhe rrezik të sigurisë. Inteligjenca e policisë funksionon si 

mekanizëm i grumbullimit të informacioneve të cilat më pas barten tek njësitë 

përkatëse të rendit publik ose të hetimeve për t’i trajtuar më tutje. 

Sipas hierarkisë së policisë inteligjenca funksionon që nga niveli i stacioneve e deri tek 

nivelet e drejtorisë qendrore të policisë. Inteligjenca e policisë është përgjegjëse të 

trajtojë secilin raportim në media apo nga shoqëria civile ku denoncohen raste të 

nxitjes së urrejtjes dhe mosdurimit. 

Analiza e informacionit; Në veprimtarinë e saj policia ka për obligim të trajtojë secilën 

informatën të cilën e ka pranuar dhe të njëjtën ta adresojë tek njësitë përkatëse për 

trajtim. Procesi i analizimit të informacioneve duhet të trajtojë secilën të dhënë për 

rritje të rasteve të krimeve të urrejtjes apo trendeve të rritjes. 

Për hulumtuesit është e rëndësishme të dinë nëse raportet analitike të policisë tregojnë 

për trende të rritjes së rasteve të dhunës së bazuar në urrejtje. 

Hetimet: Sipas ligjit secili polic luan edhe rolin e hetuesit.  Hetimet gjithmonë kryhen 

me autorizimin dhe drejtimin e prokurorit të shtetit dhe për çdo veprim polici duhet të 

raportojë tek prokurori i shtetit. Për vepra të nivelit të ulët të kriminalitetit hetimet 

kryhen nga niveli i stacioneve. Sa më e rëndë të jetë vepra, hetimet ngriten në nivele 

në atë të drejtorisë së hetimeve rajonale apo edhe tek drejtoria e hetimeve qendrore 

të policisë. Sipas hierarkisë hetimet qendrore të policisë mund të përfshihen në secilin 

rast për të dhënë kontributin në zgjidhjen e çështjes. 

Hetimet e policisë nisin me fazën e grumbullimit të informacioneve, fazë kjo kur 

hetuesit grumbullojnë të dhëna të cilat grumbullohen qoftë pasi të jetë kryer vepra 

penale apo edhe në fazën kur ka dyshime se vepra është duke u planifikuar të kryhet. 

Pas kësaj faze hetuesit përgatisin raport për prokurorin dhe kërkojnë ndërmarrjen e 

veprimeve hetimore si intervistimi i të dyshuarve apo dëshmitarëve apo implementimi 

i masave të fshehta të vëzhgimit simulimit e përcjelljes së të dyshuarve. Pas 

përfundimit të hetimeve policore hetuesit përgatisin materialet në një kallëzim penal  
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apo raport të veçantë informues për prokurorin ku duhet të përshkruhen të gjitha 

veprimet hetimore të ndërmarra nga policia. 

Realizimi i monitorimit të Policisë dhe IPK-së: 

Personat kontaktues në Policinë e Kosovës dhe Inspektoratin Policor për të ndërtuar 

komunikim me publikun janë zyrtarët për komunikim me publikun. Kërkesat për të 

dhëna dhe monitorim drejtohen te këta zyrtarë. Për të arritur të monitorohen raste 

gjatë punës nevojitet arritja e marrëveshjeve ose memorandumeve të bashkëpunimit 

me këto insitucione. 

Përveç kësaj, grumbullimi i informacionit dhe monitorimit në masën më të madhe bëhet 

përmes kërkesave për qasje në dokumente publike, të cilat drejtohen te zyrtarët për 

media dhe zyrtarët për qasje në dokumente. Duke pasur parasysh që në këto 

institucione një pjesë e madhe e dokumenteve janë të klasifikuara si konfidenciale 

monitoruesit duhet të fokusohen në kërkesa për të dhëna statistikore të cilat tregojnë 

për trendet e krimit dhe trajtimit të rasteve. 

 

 

 

 INSPEKTORATI POLICOR I KOSOVËS 

IPK-ja është mekanizëm me kompetenca për të hetuar rastet kur policët e Kosovës 

kryejnë vepra penale, shkelje të procedurave të parapara me “Doracakun për Politikat 

dhe Procedurat” e, po ashtu, heton shkeljet e rënda disiplinore nga struktura e lartë 

komanduese e policisë. 

Gjatë hetimeve IPK-ja funksionon mbi parimin e njëjtë si policia nënë urdhrat ligjor të 

prokurorit të shtetit mund të kryejë bastisje, arrestime, përgjime dhe veprime të 

fshehta hetimore. 

Një mekanizëm i veqantë i IPK-së është edhe inicimi i raporteve inspektuese në të cilat 

IPK-ja analizon nëse puna e policisë është kryer sipas rregullave ligjore në fuqi.  

Për hulumtuesit është me rëndësi që nëpërmjet IPK-së të masin nëse pjesëtarë të 

policisë janë përfshirë në krime të urrejtjes e, po ashtu, të marrin informacione mbi 

problemet që IPK-ja i zbulon gjatë inspektimeve të policisë. 
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Informacione të rëndësishme mbi punën hetimore të organeve të ndjekjes 

Në të gjitha institucionet, të cilat kryejnë hetime penale për veprat penale, vlejnë 

parimet e Kodit të Procedurës Penale të cilat përcaktojnë çdo hap të hetimit. 

● Hetimet mund të hapen vetëm në rast se ekziston dyshim i arsyeshëm se një 

person ka kryer një vepër penale; 

● Policia ka të drejtë ta ndalojë një person deri në 6 orë pa urdhër të prokurorit; 

● Pas ndalimit personit të dyshuar i ofrohet e drejta për avokat; 

● Në procedurë penale përfaqësimi mund të kryhet vetëm nga avokatët e licencuar 

nga Oda e Avokatëve të Kosovës; 

● Me urdhër të prokurorit personi i arrestuar mund të burgoset për 48 orë; 

● 24 orë pas arrestimit policia duhet të dorëzojë kallzëimin penal tek prokurorët; 
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● Në rast se prokurori kërkon zgjatjen e paraburgimit kërkesa duhet t’i drejtohet 

gjykatësit të procedurës dhe seanca të caktohet brenda 48 orësh prej momentit 

të arrestimit; 

● Pas çdo mase të caktuar pala ka të drejtë ankese në Gjykatën e Apelit; 

● Përgjimi i personave të dyshuar kryhet vetëm me urdhër të gjykatës dhe kjo 

vetëm pasi prokurori të ketë kërkuar nga gjykata lëshimin e urdhërit për 

realizimin e masave të fshehta teknike; 

● Urdhëri për përgjim zgjatë 15 ditë dhe mund të rizgjatet deri në 90 ditë; 

● Bastisja e shtëpive të të dyshuarve kryhet me urdhër për bastisje të lëshuar nga 

gjykatësi i procedurës paraprake. Bastisjet mund të kryhen nga ora 6 e mëngjesit 

deri në orën 10 të mbrëmjes; 

● Në rastet kur vepra penale është duke u kryer apo ka rrezik të ikjes policia dhe 

organet e tjera mund të ndërhyjnë pa urdhër të shkruar të gjykatës, mirëpo 

brenda 24 orësh gjykatësi e aprovon në mënyrë retroaktive urdhërin për bastisje. 

● Bastisja kryhet në prezencë të dy dëshmitarëve të pavarur të cilët në fund 

konfirmojnë rregullsinë e procesit.  
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 KËSHILLI GJYQËSOR/GJYKATAT 

Këshilli Gjyqësor i Kosovës është organi më i lartë menaxhues për sistemin e drejtësisë 

me kompetencë të zgjedhjes dhe disiplinimit të gjyqtarëve. 

KGJK-ja vepron si organ kolegjial ndërsa kryesuesi i këshillit është përfaqësuesi i 

këshillit në komunikimet me jashtë. 

Në çështje teknike dhe të menaxhimit të resurseve dhe administratës këshilli ka 

deleguar kompetenca tek Sekretariati i KGjK-së mekanizëm ky përgjegjës për 

organizimin e stafit administrativ në gjykata dhe çështjet e administrative. 

Në Kuadër të KGjK-së funksionon edhe paneli për lirim me kusht, panel ky i përbërë nga 

gjykatës të cilët trajtojnë kërkesat për lirim të parakohshëm të dënuarve. Po ashtu, në 

kuadër të KGjK-së funksionon edhe komisioni për kompensimin e dëmit të personave të 

dënuar dhe arrestuar pa arsye. 

Këshilli komunikon me shoqërinë civile dhe mediat nëpërmjet kryesuesit dhe drejtorit 

të sekretariatit, ndërsa ka të përcaktuar edhe zyrtarin për qasje në dokumente publike.  

Gjykatat e Kosovës janë të organizuara në hierarki sipas shkallëve ku shkalla e parë 

janë gjykatat Ttemelore dhe shkalla e dytë gjykata e apelit. Gjykata Supreme është 

pjesë e strukturës së gjykatave dhe vepron si shkallë e tretë ndaj vendimeve të 

gjykatave të apelit.  

Struktura e gjykatave nisë nga gjykata themelore, e cila është e ndarë në tri 

departamente; departamentin civil, departamentin penal dhe në departamentin 

administrativ. 

Departamenti penal trajton krimet e urrejtjes dhe është i ndarë në tri departamente; 

në krimet e rënda, krimet e përgjithshme dhe departamentin për të mitur. Në gjykatën 

Themelore të Prishtinës funksionon edhe departamenti special ku veprojnë gjykatësit 

përgjegjës për të gjykuar çështjet e ngritura nga Prokuroria Speciale. 

Në kompetencat e rëndësishme të gjykatës themelore është edhe ekzekutimi i 

dënimeve që është faza e fundit e dërgimit në burg të personave të dënuar me vendim 

përfundimtar të gjykatës  
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Gjykata e Apelit funksionon si gjykatë e shkallës së dytë në vendimet e të gjitha 

gjykatave themelore dhe departamentit special. Funksionimi i Gjykatës së Apelit është 

i ndarë në departamente të ndara në; administrativ, civil dhe penal. 

Gjykata Supreme funksionon si shkallë e tretë ndaj të gjitha vendimeve përfundimtare 

të Gjykatës së Apelit. 

Në kompetencat e Gjykatës Supreme është edhe nxjerrja e qëndrimeve juridike mbi 

paqartësitë dhe kolizionin në ligje. Qëndrimet parimore të Gjykatës Supreme janë të 

obligueshme për të gjithë. 

Kushtetuta e Kosovës parasheh që proceset gjyqësore në vend të kryhen në prani të 

publikut dhe parimi i transparencës është ndër parimet kryesore të sistemit gjyqësor. 

Seancat gjyqësore ndahen në të hapura për publikun dhe të mbyllura për publikun. 

Në çështje penale transparenca është e kufizuar vetëm në çështjet e mbyllura për 

publikun. Kodi i Procedurës Penale lejon që edhe në seancat e mbyllura të lejohet 

monitorimi për çështje shkencore, mirëpo monitoruesit nuk lejohet të publikojnë të 

dhëna nga procesi.  

Në seancat e hapura prezenca e monitoruesve, publikut dhe mediave është e lejuar. 

Ligji lejon që në seanca gjyqësore të kryhen edhe xhirime me kamera, mirëpo kjo 

kryhet gjithmonë me lejen paraprake të kryetarit të trupit gjykues. 

Për monitorimin e seancave gjyqësore në rastet publike nuk kërkohet leje paraprake 

ndërsa, kërkesa për të monitoruar raste të mbyllura duhet t’i drejtohet kryetarit të 

trupit gjykues. 

Përpos proceseve gjyqësore, gjykatat ofrojnë të dhëna statistikore dhe informacione 

për statusin e rasteve. Kërkesa të tilla dërgohen tek zëdhënësit e gjykatave dhe 

kryetarët e gjykatave të cilët janë përgjegjësit për komunikim me publikun, mediat 

dhe shoqërinë civile. 
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 MONITORIMI I KËSHILLIT GJYQËSOR TË KOSOVËS  

Këshilli funksionon pothuajse në format të njëjtë me Këshillin Prokurorial dhe rregullat 

e përmendura më lart për monitorimin e mbledhjeve të KPK-së, disiplinimit, 

komisioneve dhe financave implementohen edhe në Këshillin Gjyqësor të Kosovës. 

Andaj monitoruesi udhëzohet t’i ndjekë udhëzimet e paraqitura në kapitullin e parë 

për monitorimin e KPK-së 

Në KGjK përpos këtyre mekanizmave janë edhe dy mekanizma të veçantë të cilët kanë 

të dhëna mbi trajtimin e krimeve të urrejtjes. 

Paneli për lirim me kusht dhe Komisioni për kompensimin e dëmeve për personat e 

arrestuar pa arsye janë mekanizma të rëndësishëm të cilët japin pasqyrë për 

veprimtarinë e institucioneve ligj zbatuese. 

Komisioni për kompensimin e dëmeve:  Sipas ligjit paraburgosja e një personi pas 48 

orësh kryhet me vendim të gjykatës. Si rrjedhojë gjykatat marrin për obligim që në 

secilin rast, kur paraburgosja ka qenë e padrejtë dhe në fund është konstatuar pafajësia 

e të dyshuarit, të kompensojnë dëmin i cili i është shkaktuar të arrestuarit me rastin e 

paraburgosjes. Të dhënat se sa persona janë kompensuar nga ky komision na tregojnë 

për numrin e gabimeve dhe vendimeve të padrejta të paraburgimit të cilat janë marrë 

gjatë procedurës penale 

Paneli për lirim me kusht: Ligji penal ka paraparë që të dënuarit, pasi të përfundojnë 

⅔- e dënimit, të kenë mundësi të lirohen me kusht nga burgu. 

Procesi i lirimit të tyre zhvillohet nga paneli i KGjK-së, i cili i trajton të gjitha kërkesat 

e të burgosurve për t’u liruar nga vuajtja e dënimit. 

Për monitoruesit është e rëndësishme që të dhënat nga ky panel të analizohen për të 

krahasuar nëse persona që kanë kryer veprën penale kanë qenë të liruar ndonjëherë 

nga ky panel e, po ashtu, për të parë nëse paneli gjatë procesit të lirimit kanë 

respektuar të gjitha kriteret ligjore 
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Gjykatat 

Struktura organizative e gjykatave është e ngjashme me atë të prokurorisë së shtetit, 

ndërsa në trajtimin e rasteve gjykatësit kanë funksione të ndryshme të përcaktuara në 

fazën paraprake, fazën e konfirmimit të aktakuzës, të shqyrtimit gjyqësor, të 

shqyrtimit të ankesave. 

Faza paraprake zhvillohet para gjykatësit të procedurës paraprake dhe në të hyjnë të 

gjitha urdhëresat për hetimin e veprave penale dhe masat për sigurimin e të 

pandehurve në procedurë.  

Gjykatësi i procedurës paraprake është përgjegjës që pas kërkesës së prokurorisë të 

urdhërojë bastisjet dhe zhvillimin e masave të fshehta teknike të filmimit dhe përgjimit 

gjatë procedurës penale. Siç është thënë më lart urdhërat për bastisje jepen nga 

gjykatësi paraprak dhe vetëm në raste të veçanta bastisjet mund të kryhen pa këtë 

urdhër, mirëpo brenda 24 orëve gjykatësi duhet ta konfirmojë me shkrim urdhrin. 

Në orët e para pas arrestimit të të pandehurve gjykatësi i procedurës paraprake ka 

angazhim të caktojë seancën e paraburgimit, e cila duhet të caktohet brenda 48 orësh 

prej momentit kur është arrestuar personi. 

Në këtë seancë marrin pjesë i arrestuari, avokati i tij dhe prokurori, ndërsa pas 

deklarimeve gjykatësi duhet të vendosë për masën e sigurisë. 

Vendimi për masën është i apelueshëm në gjykatën e apelit, e cila brenda 72 orësh 

trajton dhe vendosë mbi ankesën e parashtruar të palëve. 

Me vendim gjykatësi mund të caktojë paraburgim prej 30 ditësh, ndërsa kjo masë mund 

të vazhdohet edhe për dy muaj të tjerë pas kërkesës së prokurorisë. Paraburgimi mund 

të zgjatet edhe më tutje deri në përfundimin e hetimeve të prokurorisë kur kjo është 

e arsyetuar. 

Para ngritjes së aktakuzës, paraburgimi nuk mund të zgjasë më shumë se:  

- 4 muaj kur procedura zbatohet për vepër penale të dënueshme me më pak se 5 

vjet burgim; 

- 8 muaj kur procedura zbatohet për vepër penale të dënueshme me më shumë se 

5 vjet burgim.  
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Faza e konfirmimit të aktakuzës 

Pasi prokurori të ketë përfunduar hetimet dhe të ketë ngritur aktakuzën, funksionet e 

gjykatësit paraprak pushojnë. Në vend të tij caktohet një gjykatës tjetër, i cili do të 

drejtojë/gjykojë rastin pasi t’i jetë ndarë lënda përmes shortit.   

Kur i pandehuri është në paraburgim ose brenda 30 ditësh kur janë në liri, gjyqtari i 

rastit brenda 15 ditësh duhet të caktojë shqyrtimin fillestar.  

Në shqyrtim fillestar duhet të marrin pjesë i pandehuri dhe mbrojtësi i tij dhe prokurori. 

Në shqyrtim fillestar lexohet aktakuza nga prokurori i shtetit, ndërsa i akuzuari duhet 

të deklarojë nëse e kupton akuzën dhe nëse ndjehet fajtor në pretendimet që i vihen 

në barrë.  

Në rast se deklarohet fajtor, gjyqtari e vlerëson pranimin e fajësisë nga i akuzuari dhe 

shqipton dënimin, ndërsa, në rast se i akuzuari deklarohet i pafajshëm, atij i jepen se 

paku 30 ditë ose jo më shume se 40 ditë për të paraqitur kundërshtimet ndaj provave 

dhe kërkesën për hedhje poshtë të aktakuzës.  

Lidhur me kundërshtimet e mbrojtjes dhe kërkesës për hedhje poshtë të aktakuzës 

deklarohet me shkrim edhe prokurori i rastit, ndërsa pas kësaj gjyqtari i vetëm vendos 

nëse do të konfirmojë apo do ta hedhë poshtë aktakuzën. 

Në rast se konfirmohet aktakuza, pala mbrojtëse ka të drejtë ankesë në gjykatën e 

apelit dhe vetëm pas konfirmimit të aktakuzës edhe nga gjykata e apelit kalohet në 

shqyrtim gjyqësor kryesor. 

Në rast se gjyqtari i procedurës paraprake aprovon kërkesën e mbrojtjes, aktakuza 

hedhet poshtë dhe pushohet procedura, ndërsa ndaj këtij vendimi prokurori i shtetit ka 

të drejtë ankese në gjykatën e apelit dhe nëse gjykata e apelit e konfirmon vendimin 

e gjykatës themelore për hedhje poshtë të aktakuzës - mund t’i drejtohet gjykatës 

supreme me kërkesë për mbrojtje të ligjshmërisë.  

  



27 
 

Shqyrtimi gjyqësor 

Faza e trajtimi të themeltë të aktakuzës zhvillohet në shqyrtimin gjyqësor. Varësisht 

nga pesha e veprës (për veprat e dënueshme nën 3 vjet) shqyrtimi gjyqësor udhëhiqet 

nga një gjyqtar i vetëm apo një trup i përbërë nga tre gjykatës për veprat e dënueshme 

mbi tre vjet. 

Përzgjedhja e trupave gjykuese kryhet me short, ndërsa në nisje të procesit gjykatësit 

duhet të deklarojnë nëse kanë konflikt interesi me palë apo i kanë në lidhje gjaku të 

tërthortë deri në nivelin e pestë. 

Në veprimet e para gjykatësi vendos për publicitetin e procesit, ndërsa gjatë shqyrtimit 

duhet të respektojë parimet e kodit të procedurës penale. Kulminacioni i procesit në 

fazën e parë është shpallja e aktgjykimit ku gjykata vendos për fajësinë apo pafajësinë 

e të akuzuarit. 

Pas kësaj, brenda 15 ditësh kur pala është në paraburgim, ose 30 ditësh kur pala është 

në liri, gjykata duhet të hartojë aktgjykimin e shkruar për palët të cilat brenda 15 

ditësh mund të paraqesin ankesë në gjykatën e apelit.  

Mjetet e rregullta juridike - ankesa  

Ankesë mund të paraqesin prokurori i shtetit, i akuzuari, mbrojtësi, përfaqësuesi ligjor 

i të akuzuarit dhe i dëmtuari. Prokurori i shtetit mund të paraqesë ankesë në dëm dhe 

në dobi të të akuzuarit. I dëmtuari mund të ushtrojë ankesë ndaj aktgjykimit vetëm 

për vendimin e gjykatës lidhur me sanksionet penale për veprat penale kundër jetës 

dhe trupit, kundër integritetit seksual, kundër sigurisë së trafikut publik dhe për 

shpenzimet e procedurës penale. 

Arsyet për ushtrimin e ankesës ndaj aktgjykimit: 

- për shkak të shkeljes esenciale të dispozitave të procedurës penale;  

- për shkak të shkeljes së ligjit penal; 

- për shkak të vërtetimit të gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike;  

- për shkak të vendimit lidhur me sanksionet penale, konfiskimit të dobisë 

pasurore të fituar me vepër penale, shpenzimeve të procedurës penale, 

kërkesave pasurore juridike, si dhe për shkak të vendimit mbi publikimin e 

aktgjykimit; 

Ankesa kundër aktgjykimit paraqitet në gjykatën e cila ka nxjerr aktgjykimin. Kjo 

gjykatë i dërgon një kopje të ankesës palëve kundërshtare, të cilat mund të paraqesin 
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përgjigje në ankesë brenda tetë ditëve nga pranimi i kopjes së ankesës. Kjo gjykatë i 

përcjell ankesën, përgjigjen dhe shkresat tjera përkatëse në gjykatën që është 

kompetente për shqyrtimin e ankesës. 

Kur të akuzuarit i është shqiptuar dënimi me burgim, mbahet seancë pranë gjykatës së 

apelit. Njoftimi për seancën e kolegjit të apelit i dërgohet prokurorit kompetent të 

shtetit, të dëmtuarit, të akuzuarit dhe mbrojtësit të tij. 

Gjykata e apelit merr vendim në seancë të kolegjit ose në shqyrtim.  Shqyrtimi para 

gjykatës së apelit mbahet vetëm kur është e nevojshme që, për shkak të vërtetimit të 

gabueshëm ose jo të plotë të gjendjes faktike, të merren prova të reja ose të përsëritën 

provat e marra më parë dhe kur ekzistojnë shkaqe të arsyeshme që lënda të mos i 

kthehet gjykatës themelore në rigjykim 

Në qoftë se është paraqitur ankesë vetëm në dobi të të akuzuarit, aktgjykimi përsa i 

përket cilësimit juridik të veprës dhe sanksionit penal nuk mund të ndryshohet në dëm 

të tij. 

Gjykata e apelit në seancë të kolegjit ose në bazë të shqyrtimit: 

- e hedh poshtë ankesën si të paafatshme ose të palejuar; 

- e refuzon ankesën si të pabazë dhe e vërteton aktgjykimin e gjykatës themelore; 

- e anulon aktgjykimin dhe çështjen ia kthen gjykatës themelore për rigjykim dhe 

vendim; ose  

- e ndryshon aktgjykimin e gjykatës themelore.  

Gjykata e apelit mund të urdhërojë gjykatën themelore që të caktojë një tjetër gjyqtar 

të vetëm gjykues, kryetar të trupit gjykues ose trup gjykues sipas një sistemi të caktimit 

të lëndëve që të jetë objektiv dhe transparent, nëse gjykata e apelit vlerëson se 

gjyqtari i vetëm gjykues, kryetari i trupit gjykues ose trupi gjykues, që e ka gjykuar 

rastin, në mënyrë të vazhdueshme nuk e ka zbatuar ligjin siç duhet, ka vlerësuar shumë 

gabimisht provat ose mos caktimi i gjyqtarit apo trupit gjykues tjetër do të rezultonte 

në keqpërdorim të drejtësisë ose konflikt të interesit 

Gjykata themelore të cilës i është dërguar lënda për gjykim procedon në bazë të 

aktakuzës së mëparshme. Kur aktgjykimi i gjykatës themelore anulohet pjesërisht, 

gjykata merr për bazë atë pjesë të akuzës që ka të bëjë me pjesën e anuluar të 

aktgjykimit. 
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Mjetet e jashtëzakonshme juridike 

Pala mund të kërkojë rishikimin e procedurës penale brenda dy vjetësh nga aktgjykimi 

i formës së prerë ose aktvendimi i formës së prerë për pushimin e procedurës penale. 

Pala i paraqet kërkesën gjykatës themelore, e cila ka nxjerrë aktgjykimin e formës së 

prerë, e cila ia përcjell të gjitha kërkesat e vlefshme Gjykatës Supreme 

Pala mund të kërkojë zbutjen e jashtëzakonshme të dënimit në çdo kohë gjatë 

periudhës së mbajtjes së dënimit, por jo kur kanë mbetur edhe gjashtë muaj deri në 

përfundim të dënimit me burgim. Pala i paraqet kërkesën gjykatës themelore e cila ka 

nxjerr aktgjykimin e formës së prerë, e cila ia përcjell të gjitha kërkesat e vlefshme 

Gjykatës Supreme. 

Pala mund të paraqesë kërkesën për mbrojtje të ligjshmërisë brenda tre muajsh nga 

aktgjykimi i formës së prerë ose aktvendimi i formës së prerë kundër të cilit kërkohet 

mbrojtja e ligjshmërisë. Pala paraqet kërkesën në gjykatën themelore e cila ka nxjerr 

aktgjykimin e formës së prerë, e cila ia përcjell të gjitha kërkesat e vlefshme Gjykatës 

Supreme. 

Realizimi i monitorimit të Këshillit Gjyqësor dhe gjykatave  

Monitorimi i Këshillit Gjyqësor të Kosovë duhet të bëhet përmes: 

- Përcjelljes së mbledhjeve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
- Përcjelljes së mbledhjeve të komisioneve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
- Përcjelljes së web-faqes së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
- Vendimeve të panelit për lirim me kusht të publikuara,  
- Analizimit të raporteve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës, 
- Kërkesave për qasje në dokumente publike, 
- Kërkesave për qasje në informacion. 

Vendimet e KGJK-së dhe raportet e punës janë publike në faqen e KGJK-së. Publik po 

ashtu është edhe orari i mbajtjes së takimeve.  

Mbledhjet e Këshillit janë publike dhe mund të përcillen pa kufizim për të interesuarit 

me përjashtim të mungesës së hapësirës apo rasteve të jashtëzakonshme sikur ky me 

pandeminë, kur mbledhjet zhvillohen përmes aplikaiconeve online dhe në këto raste 

monitoruesit duhet të kërkojnë linkun e transmetimit të mbledhjes kur kjo është e 

nevojshme. 

Çështjet e disiplinës dhe performancës janë çështje që zhvillohen në procedurë të 

mbyllur dhe për këto raste duhet të respektohet konfidencialiteti i palëve në procedurë 



30 
 

dhe monitorimi kufizohet vetëm në indentifikimin e dukurive pa zbuluar identitetin e 

palëve deri në stadin kur mbaron obligimi për konfidencialitet. 

Preferohet që me qëllim të lehtësimit të qasjes në informacione dhe realizimit të 

monitorimeve edhe në pikat kur Këshilli mund të diskutojë pika të mbyllura të hartohet 

një memorandum mirëkuptimi në mes të Këshillit dhe organizatës ku përcaktohen të 

drejtat dhe detyrimet e palëve.  

Monitorimi i gjykatave 

Për realizimin e monitorimi të drejtpërdrejtë të seancave gjyqësore duhet të përcillen 

oraret e seancave gjyqësore që publikohen nga gjykatat në web-faqen e gjykatave 

gjyqesori-rks.org. Po ashtu, gjykatat publikojnë edhe vendimet gjyqësore në web-faqen 

e tyre dhe kjo është një mundësi e mirë për të marrë informacione. 

Po ashtu, duhet të vihen kontaktet me zyrtarët për informim pranë gjykatave me të 

cilët duhet të ndërtohet një komunikim i vazhdueshëm.  

Publiciteti i seancave rregullohet me Kodin e Procedurës Penale. Në parim të gjitha 

seancat janë publike me përjashtim të rasteve të parapara me Kodin e Procedurës, si 

për shembull pë rastet e ruajtjes së fshehtësisë zyrtare, pë ruajtjen e informacionit të 

fshehtë i cili do të rrezikohej nga shqyrtimi i hapur, për ruajtjen e rendit dhe 

respektimin e ligjit, mbrojtjen e jetës personale ose familjare të të akuzuarit, të 

dëmtuarit ose të pjesëmarrësve të tjerë në procedurë, për mbrojtjen e interesave të 

fëmijëve ose për mbrojtjen e të dëmtuarve, dëshmitarëve bashkëpunues ose 

dëshmitarëve, siç parashihet në kapitullin XIII të Kodit. 

Për monitoruesit shkencorë ligji lejon qasje edhe në seancat e mbyllura mirëpo kjo 

lejohet vetëm me miratim të gjykatësit të çështjes.   

Në gjykatë gjithmonë duhet të respektohen udhëzimet e gjyqtarit apo kryetarit të 

trupit gjykues lidhur me seancën, urdhrat e gjyqtarit janë ligj për palët dhe secila palë 

në gjykatë i nënshtrohet këtyre urdhrave. 

Për kufizim të publicitetit të seancës, monitoruesit përmes Zyrës për Informim mund 

të kërkojnë aktvendim me shkrim që arsyeton kufizimin e parimit të publicitetit të 

seancës gjyqësore siç parasheh neni 301 i Kodit të Procedurës Penale. 

Përpos monitorimit të drejtpërdrejtë edhe në gjykata mbledhja e informacionit bëhet 

përmes kërkesve për qasje në dokumente publike dhe kërkesave për qasje në 

informacion në përputhje me Ligjin për Qasje në Dokumente Publike. 
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QEVERIA E KOSOVËS 

Ministria e Drejtësisë, ndër të tjera:   

- është përgjegjëse për përgatitjen e politikave publike, hartimin e akteve 

ligjore, hartimin dhe miratimin e akteve nënligjore si dhe përcaktimin e 

standardeve të detyrueshme në fushën e drejtësisë në përputhje me 

Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi; 

- propozon dhe zbaton politikat publike dhe legjislacionin në fushën e drejtësisë; 

- ushtron mbikëqyrje ekzekutive mbi tërë shërbimin korrektues dhe shërbimin 

sprovues në pajtim me ligjin; 

- zhvillon dhe zbaton politika për të siguruar qasje të drejtë dhe efektive në 

sistemin e drejtësisë për të gjithë pjesëtarët e komuniteteve në pajtim me ligjin 

në fuqi; 

- ushtron përgjegjësitë në kërkimin, marrjen, sigurimin dhe verifikimin e 

informacioneve lidhur me vendndodhjen dhe fatin e personave të zhdukur dhe 

kthimin e eshtrave të personave të zhdukur, shfrytëzimin e ndihmës dhe të 

ekspertizës së personelit përkatës, si dhe të specialistëve të tjerë, për të gjitha 

hetimet e rasteve individuale të zhdukjes; 

- ofron ekspertiza dhe ekzaminime mjeko - ligjore në pajtim me ligjin; 

- ofron ndihmë për viktimat e krimit, veçanërisht për viktimat e dhunës familjare 

dhe trafikimit të qenieve njerëzore. 

Ministria e Punëve të Brendshme në kompetencat e saj ka sigurinë publike dhe 

ndërtimin e politikave për siguri publike. 

Si ministri, MPB është hartuese e ligjit për policinë, ligjit për sigurinë publike, ligjit për 

IPK-në ligjit për emergjencat publike etj. 

Ministria ka kompetencë në implementimin e strategjive nacionale të sigurisë, përfshirë 

strategjinë kundër terrorizmit. 

Në kuadër të MPB-së funksionon departamenti për siguri publike, përgjegjës për një 

varg kompetencash si trajtimi i të rikthyerve nga zonat e luftës, hartimi i politikave të 

sigurisë, hartimi i politikave për grumbullimin e armëve pa leje e deri tek licencimi i 

poligoneve të armëve dhe kontrollimi i të gjitha lejeve për mbajtjen e armëve në 

Kosovë. 
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Për monitoruesit është e rëndësishme të merren informacione mbi nivelin e 

përmbushjes së strategjive veçanërisht atyre për parandalimin e ekstremizmit të 

dhunshëm dhe aktiviteteve të MPB-së në siguri publike dhe grumbullim të armëve. 

Monitorimi i institucioneve qeveritare 

Monitorimi i ministrive dhe Qeverisë kryhet duke përcjellë mbledhjet takimet dhe duke 

adresuar kërkesa për qasje në dokumente publike në ministritë e linjës. 

Kontaktet me Qeverinë zhvillohen nëpërmjet zyrave për komunikim me publikun dhe 

zyrtarët për qasje në dokumentet publike. 

 

KOMISIONI I PAVARUR PËR MEDIA (KPM) 

Komisioni i Pavarur për Media (KPM), është organ kompetent për rregullimin, 

menaxhimin dhe mbikëqyrjen e spektrit të frekuencave të transmetimit në 

Republikën e Kosovës.  

Neni 141 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës përcakton se KPM është organ i pavarur. 

Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-44, KPM-ja licencon transmetuesit publikë e privatë, 

përcakton dhe zbaton politikën e transmetimit si dhe rregullon të drejtat, detyrimet si 

dhe përgjegjësitë e personave fizikë dhe juridikë të cilët ofrojnë shërbimet mediale 

audio dhe audiovizuele. 

KPM përmes Kodit të Etikës për Ofrimin e Shërbimeve Mediale  është institucioni 

përgjegjës : 

- për përcaktimin e rregullave të etikës, të drejtave dhe përgjegjësive të Ofruesve 

të Shërbimeve Mediale - OShM-vë (televizioneve dhe radiove), në përputhje me 

dispozitat ligjore që janë të domosdoshme në një shoqëri demokratike; 

 

- në pajtim me parimet etike, standardet e pranuara ndërkombëtare dhe respektin 

ndaj diversitetit të trashëgimisë etnike, kulturore dhe fetare në Republikën e 

Kosovës për interesa të sigurisë kombëtare, të integritetit territorial dhe të 

sigurisë publike;  

- për parandalimin e trazirave dhe të krimit;  

- për mbrojtjen e identitetit dhe të drejtave të njeriut;  

- për mbrojtjen e shëndetit dhe të moralit;  

- për mbrojtjen e fëmijëve; 

http://www.kpm-ks.org/assets/cms/uploads/files/Legjislacioni/1476189555.8908.pdf
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- për parandalimin e zbulimit të informatave të dhëna në besim dhe ruajtjen e 

konfidencialitetit.  

Komisioni i Pavarur për Media, jo vetëm sipas detyrës zyrtare, por edhe sipas ankesave 

të parashtruara nga palët, mund të nisë procedurat ndaj një ofruesi të shërbimeve 

mediale në rast se nuk i përmbahet përcaktimeve të Kodit të Etikës për Ofruesit e 

Shërbimeve Mediale.  

Kodi i Etikës përcakton ndalimin e përmbajtjes së dëmshme dhe fyese, gjuhës vulgare 

dhe ofenduese, nxitjes së urrejtjes. Ai përcakton standartet e paanshmërisë dhe 

saktësisë së lajmit, të drejtat individuale, programet fetare, përcakton paraqitjen e 

fëmijëve dhe të miturve në programin e OShM-ve, të drejtën në përgjigje dhe në fund 

sanksionet ndaj atyre që nuk iu binden përcaktimete të këtij Kodi. 

Me rëndësi të posaçme për qëllimin e kësaj metodologjie është përcaktimi dhe ndalimi 

i përmbajtjes me gjuhë të urrejtjes. 

Neni 5 i këtij Kodi përcakton se OSHM-të nuk duhet të nxisin ose promovojnë qëllimisht 

ose në mënyrë indirekte cilëndo nga format e diskriminimit dhe jo tolerancës dhe nuk 

duhet të transmetojnë asnjë material që njollosë një grup etnik apo fetar. 

Po ashtu në nenin 5 të këtij Kodi, përcaktohet se “Prona, ngjyra, gjinia, gjuha, feja, 

opinioni politik ose tjetër, prejardhja kombëtare ose shoqërore, lidhja me ndonjë 

komunitet, prona, orientimi seksual, ekonomik dhe shoqëror, lindja aftësia e kufizuar 

apo çfarëdo statusi tjetër personal - nuk duhet të përdoret në atë mënyrë që individët 

të vihen në pozita denigruese ose të pafavorshme.  

Tutje, neni 6 i këtij Kodi përcakton përdorimin apo nxitjen e gjuhës së urrejtës me 

qëllim të lëndimit apo kërcënimit të një individi apo grupi që kanë karakteristika të 

mbrojtura.  
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Komisioni i Pavarur për Media, duke vepruar sipas detyrës zyrtare apo sipas ankesës së 

parashtruar nga pala, OShM-vë që nuk kanë respektuar Kodin e Etikës mund t’ju 

shqiptojë sanksione deri në 100,000 mijë euro apo edhe mund t’ua tërheqë licencën në 

rastet e shkeljeve më të rënda. 

Ndaj vendimit të Komisionit të KPM-së mund të parashtrohet ankesë në Bordin e 

Ankesave të KPM-së, ndërsa vendimet e bordit mund të ankimohen në procedurë 

administrative pranë gjykatës kompetente.  

 

Monitorimi i Komisionit të Pavarur për Media 

Komisioni i Pavarur për Media monitorohet përmes: 

Monitorimit të mbledhjeve të Komisionit, 

Monitorimit të vendimeve të Komisionit, 

Monitorimit të zbatimit dhe nxjerrjes së rregulloreve të Komisionit. 

Komisioni ka një web-faqe ku publikohen oraret e mbledhjeve, rendi i ditës dhe të 

gjitha vendimet e nxjerra nga Komisioni. Po ashtu, në web-faqe mund të gjenden 

raportet e punës, të dhënat e tjera dhe rregullativa ligjore e institucionit. 

Deri më tani nuk ka qenë praktikë që mbledhjet e Komisionit të mbahen të hapura edhe 

për publikun mirëpo me nënshkrimin e një memorandumi do të mund të rregullohej kjo 

çështje dhe të monitoroheshin edhe diskutimet aty. 
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KËSHILLI I MEDIAVE TË SHKRUARA 

Për dallim nga KPM, që përcakton dhe rregullon veprimtarinë e televizioneve dhe 

radiove dhe si mekanizëm është i paraparë në Kushtetutë dhe është i rregulluar me ligj 

të veçantë, ndryshe qëndron situata me Këshillin e Mediave të Shkruara të Kosovës 

(KMShK).  

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës është një trup vetërregullues i formuar për 

dhe nga sektori i mediave të shkruara.  

Misioni i tij mbështetet mbi bindjet e Kodit të Mediave të Shkruara të Kosovës. KMShK 

është themeluar me ndihmën e OSBE-së në Kosovë në shtator të vitit 2005, ndërsa Zyra 

e KMShK-së aktivitetin e rregullt e ka filluar në dhjetor të vitit 2005. 

Në KMShK mund të parashtrojë ankesë secili person fizik dhe juridik apo institucion që 

konsideron se është cënuar ndonjë e drejtë e tij nga raportimi i një medie të shkruar.  

Ankesa duhet të parashtrohet jo më larg se 1 muaj nga koha e publikimit të artikullit 

që kontestohet dhe ankuesi duhet të thirret në kapitujt e Kodit të Mediave të Shkruara 

të Kosovës për shkeljen e pretenduar. 

KMShK mblidhet të paktën një herë në muaj dhe shqyrton ankesat e palëve, për të cilat 

vendos me shumicë të votave të anëtarëve të bordit të KMShK-së që trajtojnë dhe 

vlerësojnë të gjitha ankesat e parashtruara. 

Përpos personave të cilët janë apostrofuar apo të cilëve u është shkelur ndonjë e drejtë 

nga raportimi i ndonjë medie të shkruar, në KMShK mund të paraqesin ankesë të gjithë 

qytetarët që vlerësojnë se kanë evidentuar shkeljen në ndonjë publikim të një medie 

të shkruar.  

Bordi i KPM-së mund të aprovojë apo refuzojë ankesë, ndërsa para votimit i ofron 

mundësinë edhe mediumit që të deklarohet lidhur me pretendimet në ankesë. 

Vendimet e KMShK-së nuk janë të detyrueshme për mediat, mirëpo ato mund të 

përdoren si prova në një proces eventual gjyqësor.  

Të gjitha vendimet e KMShK-së janë publike dhe të qasshme për publikun. 
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Kodi i Etikës së Mediave të Shkruara në kapitullin III përcakton ndalimin e përdorimit të 

gjuhës së urrejtjes: 

1. Shtypi, portalet dhe agjencitë e lajmeve nuk do të nxisin veprime kriminale apo 

të dhunshme, pavarësisht nga situata apo rrethana.  

2. Shtypi, portalet dhe agjencitë e lajmeve do të bëjnë të gjitha që munden për të 

mos nxitur apo ushqyer urrejtje dhe pabarazi përmes: 

a) trajtimit me paragjykim të një individi apo grupi mbi baza të përkatësisë 

etnike, fetare, gjinore, racore, martesore, moshore apo të paaftësisë fizike 

e mendore;  

b) përdorimit të shprehjeve denigruese me qëllim të lëndimit dhe kërcënimit të 

një individi apo grupi mbi baza të përkatësisë etnike, fetare, gjinore, racore, 

martesore, moshore apo të paaftësisë fizike e mendore. 

3. Referencat rreth përkatësisë etnike të një individi, referencat racore, fetare, 

gjinore, të orientimit seksual apo rreth paaftësisë fizike e mendore do të 

zhvillohen vetëm në rastet kur informacionet e tilla kanë rëndësi të 

drejtpërdrejtë për ngjarjen për të cilën raportohet. 

 

Monitorimi i Këshillit të Mediave të Shkruara të Kosovës 

Mbledhjet e KMShK-së mbahen një herë në muaj dhe marrin pjesë anëtarët e bordit. 

Deri më tani, mbledhjet nuk janë të hapur për publikun mirëpo të gjitha vendimet dhe 

ankesat publikohen në web-faqen e KMShK-së. 

Përmes monitorimit të web-faqes dhe kërkesave për qasje në dokumente publike mund 

të grumbullohen të gjitha informacionet e nevojshme për realizimin e monitorimit. 
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AVOKATI I POPULLIT 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës përcakton në Kapitullin XII rolin dhe kompetencat 

e Institucionit të Avokatit të Popullit (tutje IAP) 

Institucioni i Avokatit të Popullit paraqet mekanizmin ligjor për mbrojtjen, mbikëqyrjen 

dhe promovimin e të drejtave dhe lirive themelore të personave fizikë dhe juridikë nga 

veprimet ose mosveprimet e paligjshme dhe të parregullta të autoriteteve publike, 

institucioneve dhe personave apo autoriteteve të tjera, të cilët ushtrojnë autorizime 

publike në Republikën e Kosovës. 

IAP vepron si mekanizëm kombëtar për parandalim të torturës dhe trajtimeve e 

ndëshkimeve të tjera mizore, jonjerëzore dhe poshtëruese, në të gjitha vendet ku 

mbahen personat e privuar nga liria, duke përfshirë ndalimin policor, paraburgimin, 

qëndrimin në institucionet shëndetësore, ndalimin doganor, ndalimin e emigracionit 

dhe çdo vend tjetër kur dyshohet se ka shkelje të të drejtave dhe lirive të njeriut. 

 Avokati i Popullit ka kompetenca për t’i hetuar ankesat e pranuara nga çdo person fizik 

a juridik lidhur me pohimet për shkeljen e të drejtave të njeriut të parapara me 

kushtetutë, ligje dhe akte tjera, si dhe me instrumente ndërkombëtare të të drejtave 

të njeriut, veçanërisht me Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke përfshirë 

veprimet apo mosveprimet që paraqesin keqpërdorim të autoritetit.  

Avokati i Popullit zhvillon hetime, jep rekomandime, publikon raporte, si dhe avokon për 

të drejtat dhe liritë e njeriut. Në rastet kur hetimet e këshilltarëve ligjorë të IAP-së 

rezultojnë me gjetje të shkeljeve të të drejtave të njeriut, institucioni mund të kërkojë 

njoftime plotësuese nga autoritetet publike dhe të bëjë rekomandime për autoritetet 

përgjegjëse përkatëse.  

Në rastet kur Avokati i Popullit konsideron se një praktikë ose situatë e përgjithshme nuk 

është në pajtim me standardet vendore a ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, ndikon 

te një individ apo më gjerë, bën raporte speciale, të cilat përfshijnë edhe rekomandime të 

drejtuara Kuvendit të Kosovës, me qëllim të përmirësimit të gjendjes së krijuar dhe të 

harmonizimit të saj me standardet vendore dhe ndërkombëtare për të drejtat e njeriut. 

Avokati i Popullit ka këto përgjegjësi: 

- të hetojë shkeljet e pohuara të të drejtave të njeriut dhe veprimet e 

diskriminimit dhe të angazhohet për eliminimin e tyre;  

- të tërheqë vëmendjen për rastet kur autoritetet i shkelin të drejtat e njeriut 

dhe të bëjë rekomandim që t’u jepet fund rasteve të tilla dhe kur është e 
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domosdoshme të shprehë mendimin e vet mbi qëndrimet dhe reagimet e 

autoriteteve përkatëse në lidhje me rastet e tilla; 

- të bëjë të njohura të drejtat e njeriut dhe përpjekjet për të luftuar të gjitha 

format e diskriminimit përmes ngritjes së vetëdijesimit, posaçërisht përmes 

informimit dhe edukimit edhe me anë të mediave; 

- t’i publikojë njoftimet, mendimet, rekomandimet, propozimet dhe raportet e 

veta; 

- të rekomandojë nxjerrjen e ligjeve të reja në Kuvend, ndryshimin e ligjeve që 

janë në fuqi dhe nxjerrjen apo ndryshimin e akteve nënligjore dhe administrative 

nga institucionet e Republikës së Kosovës; 

- Avokati i Popullit mund t’i ofrojë këshilla dhe t’i japë rekomandime çdo personi 

fizik dhe juridik lidhur me pajtueshmërinë e ligjeve dhe akteve nënligjore me 

standardet e pranuara ndërkombëtare për të drejtat dhe liritë e njeriut; 

- Avokati i Popullit ka të drejtë të kërkojë nga prokuroria kompetente fillimin e 

procedurës ligjore, për pengimin e kryerjes së detyrës zyrtare. 

 

Monitorimi i Avokatit të Popullit 

Vlerësimet dhe raportet e Avokatit të Popullit janë publike në web faqen e këtij 

institucioni, dhe duke dorëzuar kërkesa për qasje në dokumente publike dhe kërkesa 

për informacione në Zyrën për Media të Avokatit monitoruesit mund të pranojnë 

informacione të tjera. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

PËRCAKTIMI I MOSTRËS SË MONITORIMIT 

 

Në nisje të procesit të monitorimit hulumtuesit duhet të përcaktojnë 

metodologjinë/mostrën e monitorimit të rasteve për të arritur rezultate sa më 

reprezentative të cilët dëshmojnë gjendjen në terren.  

Monitorimi do jetë i ndarë në dy faza; në monitorimin e institucioneve politikëbërëse 

dhe në monitorimin direkt të rasteve reprezentative  

Në monitorimin e institucioneve politikëbërëse, si KPK dhe KGjK, Ministri e   Punëve të 

Brendshme, Avokat i Popullit dhe mekanizma të medieve, hulumtuesit do të analizojnë 

të dhënat e siguruara nga kërkesat për qasje në dokumente publike, monitorimi direkt 

dhe të dhënat statistikore të grumbulluara sipas kërkesave dhe pyetjeve të paraqitura 

në formularin në Anex 1. 

Në monitorimin e rasteve reprezentative procesi i hulumtimit do nisë me përzgjedhjen 

e rasteve të mostrës dhe pas kësaj me të dhënat e siguruara do plotësohet formulari i 

ndërtuar në Anex 2. 

Përcaktimi i mostrës reprezentative do zhvillohet sipas kritereve të poshtëshënuara: 

Përzgjedhja e rasteve do jetë në; 

● raste të reja, 

● raste në procedurë, 

● raste të përfunduara. 

 

Monitorimi i rasteve të reja niset nga faza e parë e trajtimit të tyre në polici dhe 

tutje në prokurorinë e shtetit   

Gjatë përzgjedhjes së rasteve monitoruesi duhet të ketë parasysh që ka përzgjedhur 

raste ku ankesa ose kallëzimi penal është parashtruar nga: 

● niveli i stacionit në polici, 

● niveli rajonal në polici, 

● niveli i drejtorisë qendrore,  

● institucionet tjera, individët. 
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Gjatë përzgjedhjes së rasteve monitoruesit duhet të kenë parasysh që të përzgjedhin 

numrin e prokurorive të cilat do t’i monitorojnë e më pas të përcaktojnë numrin e 

rasteve të monitoruara në: 

● Departamentin e përgjithshëm, 

● Departamentin për krime të rënda, 

● Departamentin për të mitur,  

● Prokurorinë Speciale, 

● Prokurorinë e Apelit. 

 Gjatë monitorimit të këtyre rasteve do të plotësohen pyetjet e renditura në 

aneksin 2. 

Rastet në procedurë: Përcaktohen rastet trajtimi i të cilave ka nisur para nisjes së 

monitorimit dhe do të përzgjidhen raste të cilat janë duke u trajtuar në polici, prokurori 

gjykatë apo panelin për lirim me kusht. 

Gjatë përzgjedhjes së rasteve monitoruesi duhet të ketë parasysh që ka përzgjedhur 

raste ku ankesa ose kallëzimi penal është parashtruar nga:  

● niveli i stacionit në polici, 

● niveli rajonal në polici, 

● niveli i drejtorisë qendrore,  

● institucionet tjera,  

● individët. 

Gjatë përzgjedhjes së rasteve monitoruesit duhet të kenë parasysh që të përzgjedhin 

numrin e prokurorive të cilat do t’i monitorojnë e më pas të përcaktojnë numrin e 

rasteve të monitoruara në: 

● Departamentin e përgjithshëm, 

● Departamentin për kime të rënda, 

● Departamentin për të mitur,  

● Prokurorinë speciale, 

● Panelin për lirim me kusht.  

Gjatë përzgjedhjes së rasteve monitoruesit duhet të kenë parasysh që të përzgjedhin 

numrin e gjykatave të cilat do t’i monitorojnë e më pas të përcaktojnë nummrin e 

rasteve të monitoruara në: 
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● Departamentin e përgjithshëm, 

● Departamentin e krimeve të rënda,  

● Departamentin special,  

● Departamenti për të mitur. 

 

 

Analizimi i rasteve të përfunduara nënkupton parashtrimin e kërkesës për qasje në 

dokumente publike në dosjet e gjykatës dhe prokurorisë dhe bazuar në të gjitha 

shkresat e lëndës monitoruesi do të plotësojë formularin e paraqitur në Anex 2 

Mostrat e përzgjedhjes së lëndëve do të zgjidhen nga 7 gjykatat e vendit dhe do të 

trajtojnë raste nga:   

● Departamenti i përgjithshëm, 

● Departamenti i krimeve të rënda, 

● Departamenti special,  

● Departamenti për të mitur. 
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ANNEX 1  

 

Të dhënat e nevojshme nga institucionet përgjegjëse për ndërtimin e politikave dhe 

trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes 

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS/GJYKATAT 

1. Në mbledhjet e KGjK-së a është diskutuar për performancën e gjyqtarëve në 

trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes? 

2. A ka analizuar këshilli performancën e gjykatave në trajtimin e krimeve të 

urrejtjes? 

3. Komisioni hetimor i disiplinës a ka pasur ankesa në rastet e trajtuara nga 

gjykatësit për krimet e urrejtjes?  

4. A është ndëshkuar ndonjë gjyqtar me sanksion disiplinor lidhur me rastet e 

krimeve të urrejtjes? 

5. A është liruar nga përgjegjësia disiplinore ndonjë gjyqtar lidhur me trajtimin e 

rasteve të krimeve të urrejtjes? 

6. Në vlerësimin e performancës sa gjykatës janë vlerësuar në lëndë të krimeve të 

urrejtjes? 

7. A ka pasur gjyqtarë që janë degraduar apo janë vlerësuar pamjaftueshëm për 

shkak të performancës së dobët në trajtimin e rasteve të urrejtjes? 

8. A ka pasur ndonjë gjyqtar që është dërguar në trajnim të detyrueshëm lidhur me 

trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes? 

9. Cilat gjykata kanë më shumë raste të urrejtjes duke i trajtuar? 

10. A janë përfshirë rastet e krimeve të urrejtjes në strategjinë për zvogëlimin e 

lëndëve të vjetra? 

11. A është implementuar strategjia për zvogëlimin e lëndëve të vjetra në lëndët e 

urrejtjes? 

12. A ka nxjerrë Gjykata Supreme qëndrime parimore në krimet e urrejtjes? 

13. A është përcaktuar politika ndëshkimore në rastet e urrejtjes nga gjykata 

supreme? 
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14. A ka raste kur persona të akuzuar për krime të urrejtjes janë kompensuar për 

shkak të arrestimit dhe mbajtjes në paraburgim dhe që kanë rezultuar të 

pafajshëm? 

15. Në Panelin për lirim me kusht në sa raste janë liruar persona të dënuar për krime 

të urrejtjes 

16. Në Panelin për lirim me kusht në sa raste kërkesat për lirim të personave të 

dënuar për krime të urrejtjes janë refuzuar për lirim? 

17. Në sa raste KGjK ka kompensuar dëme për shkak se gjykatat kanë paraburgosur 

pa bazë qytetarë për vepra të urrejtjes?  

 

KËSHILLI PROKURORIAL I KOSOVËS 

18. Në mbledhjet e KPK-së a është diskutuar për performancën e prokurorëve në 

trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes? 

19. A ka analizuar këshilli performancën e prokurorive në trajtimin e krimeve të 

urrejtjes? 

20. Komisioni hetimor i disiplinës a ka pasur ankesa në rastet e trajtuara nga 

prokurorët për krimet e urrejtjes? 

21. A është ndëshkuar ndonjë prokuror me sanksion disiplinor lidhur me rastet e 

krimeve të urrejtjes? 

22. A është liruar nga përgjegjësia disiplinore ndonjë prokuror lidhur me trajtimin e 

rasteve të krimeve të urrejtjes? 

23. Sa raste të krimeve të urrejtjes janë trajtuar nga prokuroritë në Kosovë? 

24. Në sa % të rasteve të krimeve të urrejtjes mbrojtësi i viktimave ka ofruar ndihmë 

për viktimat e këtyre krimeve? 

25. Në vlerësimin e performancës sa prokurorë janë vlerësuar në lëndë të krimeve 

të urrejtjes? 

26. A ka pasur prokuror që janë degraduar apo janë vlerësuar pamjaftueshëm për 

shkak të performancës së dobët në trajtimin e rasteve të urrejtjes? 

27. A ka pasur ndonjë prokuror që është dërguar në trajnim të detyrueshëm lidhur 

me trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes? 

28. A ka Këshilli Prokurorial i Kosovës të dhëna (databazë) të posaçme lidhur me 

krimet e urrejtjes? 
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29. Nëse ka databazë të krimeve të urrejtjes, sa raste janë të regjistruara në këtë 

databazë? 

 

POLICIA E KOSOVËS/INSPEKTORIATI POLICOR I KOSOVËS  

 

30. Nga të dhënat e përgjithshme sa % e krimeve janë të motivuara mbi bazën e 

urrejtjes? 

31. Në cilat vepra penale është i përfshirë motivi i krimit të urrejtjes? 

32. Në sa raste hetimet për krime të urrejtjes janë mbyllur pa u zbuluar kryesi? 

33. Sa raste të hapura për krimet e urrejtjes janë të regjistruara në Policinë e 

Kosovës? 

34. Sa persona janë në kërkim për krime të urrejtjes? 

35. Në cilat zona ka të regjistruara më shumë krime të urrejtjes? 

36. Nga cilat grupe etnike vijnë kryesisht kryesit e krimeve të urrejtjes? 

37.  A ka inspektuar IPK trajtimin që Policia e Kosovës u bën rasteve të urrejtjes? 

38. A ka IPK hetime penale për policë për shkak të përfshirjes së tyre në krime të 

urrejtjes? 

 

AVOKATI I POPULLIT  

39. Sa raporte Ex-Officio i ka nisur Avokati i Popullit në trajtimin e rasteve të krimeve 

të urrejtjes? 

40. Sa ankesa ka pranuar Avokati i Popullit lidhur me krimet e urrejtës dhe trajtimin 

e tyre nga institucionet publike? 

41. Cila është forma e zgjidhjes së këtyre ankesave? 

42. A ka raste  kur Avokati ka ndërhyrë në cilësinë Amicus Curiae në rastet e krimeve 

të urrejtjes? 

43. Analizo rastet veç e veç dhe identifiko të gjeturat e Avokatit! 

44. Adreso kërkesa tek institucionet për të kuptuar nëse kanë vepruar sipas 

rekomandimeve të Avokatit të Popullit! 

45. Analizo raportet e Avokatit të Popullit dhe verfiko nëse institucionet kanë 

përmbushur rekomandimet e Avokatit të Popullit!  
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46. Identifiko nëse gjatë diskutimit të raportit të Avokatit të Popullit në Kuvendin e 

Kosovës janë diskutuar gjetjet për krimet e urrejtjes.  

 

QEVERIA E KOSOVËS/MINISTRIA E DREJTËSISË/MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME  

47. Në rishikimin funksional të sistemit të drejtësisë cilat ngecje i ka të identifikuara 

Ministria e Drejtësisë në trajtimin e rasteve të krimeve të urrejtjes? 

48. Në sa raste personat e dënuar për krime të urrejtjes kanë ripërsëritur veprat e 

tyre dhe janë rikthyer në burgjet e Kosovës? 

49. Cilat metoda të risocializimit përdoren nga Shërbimi Korrektues për 

risocializimin e të dënuarve për krime të urrejtjes? 

50. Në sa raste Shërbimi Sprovues i Kosovës ka pasur nën mbikëqyrje persona të 

dënuar për krime të urrejtjes? 

51. Në sa raste armët me leje nga Ministria e Punëve të Brendshme janë përdorur 

për të kryer krime? 

52. Në sa raste kërkesat për marrjen e lejeve të armëve janë refuzuar për shkak se 

parashtruesit e kërkesave janë me dosje penale? 

53. Sa armë pa leje llogaritet të jenë në Kosovë? 

54. Analizo strategjinë për luftimin e terrorizmit? 

55. Sa % e objektivave të strategjisë janë realizuar sipas vlerësimit të MPB-së 

 

MEKANIZMAT E MEDIAVE 

56. Në sa raste Komisioni i Pavarur për Media ka nisur hetim sipas detyrës zyrtare 

ndaj ndonjë televizioni apo radio për përdorim të gjuhës së urrejtjes? 

57. Sa ankesa ka trajtuar Komisioni i Pavarur për Media lidhur me përdorimin e 

gjuhës së urrejtjes? 

58. Sa prej ankesave për përdorim të gjuhës së urrejtjes janë aprovuar? 

 

59. Sa prej hetimeve të nisura sipas detyrës zyrtare kanë përfunduar duke konstatuar 

shkelje të OShM-ve? 

60. Në sa raste janë shqiptuar sanksione për përdorim të gjuhës së urrejtjes? 

61. Cili është sanksioni më i lartë i shqiptuar për përdorim të gjuhës së urrejtës? 
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62. Sa raste për përdorim të gjuhës së urrejtjes i ka vendosur i ka vendosur Bordi i 

KPM-së? 

63. Sa raste të vendosura nga Bordi I KPM-së për gjuhë të urrejtës janë ankimuar me 

padi në gjykatën kompetente? 

64. Sa ankesa i ka pranuar Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës për përdorim të 

gjuhës së urrejtjes? 

65. Sa prej ankesave për përdorim të gjuhës së urrejtjes janë gjetur të bazuara nga 

Këshilli i Mediave të Shkruara të Kosovës? 
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ANNEX 2 FORMULARI PËR INFORMACIONET RRETH RASTIT TË 

MONITORUAR TË KRIMEVE TË URREJTJES  

1. Emri dhe mbiemri i viktimës 

2. Mosha 

3. Gjinia 

4. Vendbanimi 

5. Nacionaliteti i viktimës 

6. Nacionaliteti kryerësit të veprës 

7. Mosha dhe identiteti i kryerësit të veprës (nëse ekziston) 

8. Cila vepër penale pretendohet se është kryer? 

9. Kryerësi i veprës është motivuar nga deklarimet në publik apo nga ndonjë formë 

tjetër e nxitjes së urrejtjes? 

10. Ku është raportuar rasti në polici apo me kallëzim penal në prokurori? 

11. Kur dhe ku ka ndodhur rasti i krimit të urrejtjes? 

12. A ka dalë prokurori në vendin e ngjarjes? 

13. Sa orë pas raportimit viktima është takuar me mbrojtësin e viktimave? 

14. A është garantuar mbrojtje për viktimën menjëherë pas raportimit?  

15. Sa ditë pas raportimit viktima është marrë në pyetje nga hetuesia 

16. Kur është parashtruar kallëzimi penal? 

17. Cilat veprime para hetimore janë ndërmarrë pas ngritjes së kallëzimit penal? 

18. Në fillim për cilën vepër është nisur hetimi dhe në fund për çfarë vepre penale 

është parashtruar kallëzimi penale? 

19. Ndaj sa personave është parashtruar kallëzimi penal? 

20. A është identifikuar i dyshuari/të dyshuarit? 
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21.  A janë arrestuar të dyshuarit? 

22. A është i dyshuari ose ndonjë prej të dyshuarve recidivist apo në procedurë 

penale për vepra të ngjashme apo vepra tjera penale? 
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23. Çfarë masa të sigurisë janë caktuar ndaj të dyshuarve? 

24. A ka qenë vendimi për caktimin e masës së sigurisë i arsyetuar? 

25. Çfarë kohëzgjatje ka zgjatur aplikimi i masave të sigurisë? 

26. Sa të dëmtuar janë identifikuar? 

27. A janë intervistuar të dëmtuarit? 

28. A është evidentuar motivi i urrejtës nga i dëmtuari gjatë intevistimit? 

29. Kur është nxjerrë aktvendimi për fillimin e hetimeve? 

30.  Në drejtim të çfarë vepre është nxjerrë aktvendimi për fillimin e hetimeve? 

31. Ndaj sa personave është nxjerrë aktvendimi për fillimin e hetimeve? 

32. A është identifikuar dhe evidentuar motivi i kryerjes së krimit të urrejtjes në 

aktvendimin për fillimin e hetimeve? 

33. Sa persona janë intevistuar gjatë fazës së hetimeve si të dëmtuar? 

34. Sa persona janë intevistuar gjatë fazës së hetimeve si dëshmitarë? 

35. A është bërë ndonjë ekspertizë? 

36. A janë aplikuar masat e fshehta teknike të vëzhgimit dhe zbulimit - përshkruaj 

cilat masa, kohëzgjatjen e masave dhe sa persona i janë nënshtruar këtyre 

masave? 

37. A është hetuar pasuria e të dyshuarve? 

38.  Në rast se përhapja e urrejtjes ka ndodhur duke shfrytëzuar mediat dhe mediat 

sociale cilat kanë qenë veprimet e Prokurorisë për të larguar materialet nga 

qasja  online dhe e shtypur? 

39. A janë ndjekur ripublikuesit e materialeve me përmbajtje të urrejtjes penalisht?   

40. A është hetuar prejardhja e pasurisë me të cilën janë financuar publikimet e 

materialeve me përmbajtje të urrejtjes? 

41.  A ka pasur hetime dhe konfiskim të pasurisë? 
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42. Kur është përfunduar hetimi? 

43. A ka pasur kërkesë për zgjatje të afatit të hetimeve? 

44. Kur është ngritur aktakuza? 

45. Ndaj sa personave dhe për çfarë vepre penale është ngritur aktakuza? 

46. Sipas cilës vepër, cilit nen, cilit paragraf është kualifikuar rasti? 

47. A është përmendur në dispozitiv të aktakuzës se rasti është krim i urrejtës? 

48. A është përshkruar motivi i krimit të urrejtjes? 

49. Sa dëshmitarë janë propozuar? 

50. Sa të dëmtuar janë propozuar? 

51. A është identifikuar, vlerësuar dhe përshkruar saktë dëmi i shkaktuar nga krimi i 

urrejtjes? 

52. A është aplikuar ndonjë masë e sigurisë për prezencën e të akuzuarve gjatë fazës 

së hetimit dhe pas ngritjes së aktakuzës? 

53. Kur është mbajtur shqyrtimi i parë? 

54. A ka qenë shqyrtimi gjyqësor i hapur për publikun dhe mediat? 

55. A ka pasur ndonjë kufizim të publicitetit të shqyrtimit gjyqësor? 

56. A është lexuar aktakuza në shqyrtim fillestar? 

57. A është konsideruar e lexuar aktakuza në shqyrtim fillestar? 

58. A e ka pranuar fajësinë i akuzuari/të akuzuarit? 

59. A është ftuar pala e dëmtuar në shqyrtimin fillestar me kohë? 

60. A ka qenë prezent pala e dëmtuar në shqyrtim fillestar? 

61. A ka pasur pala e dëmtuar mbrojtës apo përfaqësues? 

62. Kur është mbajtur shqyrtimi i dytë? 
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63. A është deklaruar në seancë dhe a ka dhënë përgjigje me shkrim prokurori në 

kërkesat e mbrojtjes për hedhje poshtë të aktakuzës dhe kundërshtim të 

provave? 

64. Kur është vendosur lidhur me kërkesat e mbrojtjes për hedhje të aktakuzës dhe 

kundërshtim të provave? 

65. A është ushtruar ankesë dhe nga kush, ndaj vendimit të Themelores lidhur me 

kërkesat për hedhje poshtë të aktakuzës dhe kundërshtim të provave? 

66. Kur ka vendosur Apeli lidhur me ankesat ndaj vendimit të Themelores lidhur me 

kërkesën për hedhje poshtë të aktakuzës dhe kundërshtim të provave? 

67. Nëse Apeli e ka aprovuar hedhjen poshtë apo e ka ndryshuar dhe hedhur poshtë 

aktakuzën, a ka ushtruar prokurori kërkesë për mbrojtje të ligjshmëris në 

Supreme? 

68. Nëse Apeli e ka vërtetuar konfirmimin e aktakuzës, kur ka filluar procesi 

gjyqësor? 

69. Kush janë anëtarët e trupit gjykues? 

70. Kush është prokurori i rastit? 

71. Cili është numri i rastit? 

72. Sa dëshmitarë janë propozuar nga prokurori gjatë procesit gjyqësor? 

73. Sa dëshmitarë janë propozuar nga mbrojtja gjatë shqyrtimit gjyqësor? 

74. A janë deklaruar të akuzuarit apo janë mbrojtur në heshtje? 

75. A është propozuar ndonjë provë e re gjatë procesit gjyqësor? 

76. Sa pyetje i janë parashtruar dëshmitarëve mesatarisht për seancë nga prokurori? 

77. Sa pyetje janë parashtruar dëshmitarit nga mbrojtësi i të akuzuarit? 

78. A ka pasur ndonjë rast ku prokurori e ka ballafaquar dëshmitarin me deklaratën 

e dhënë në polici apo prokurori për shkak të ndërrimit të deklaratës në shqyrtim 

gjyqësor? 
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79. A janë respektuar rregullat e parashtrimit të pyetjeve dëshmitarëve nga 

prokurori dhe mbrojtësit? 

80. Kur është dhënë fjala përfundimtare? 

81. A e ka dorëzuar prokurori fjalën përfundimtare me shkrim apo edhe e ka 

prezantuar atë në gjykim? 

82. A e kanë dhënë mbrojtjen të akuzuarit? 

83. Kur është shpallur aktgjykimi? 

84. Kur është përpiluar aktgjykimi? 

85. Kur ju është dorëzuar palëve aktgjykimi? 

86. A është aktgjykimi i përpiluar në përputhje me Kodin e Procedurës Penale? 

87. A është aktgjykimi i hartuar në përputhje me Kodin e Procedurës Penale? 

88. Cili ishte epilogu i rastit? 

89. Në aktgjykimin e dënimit, a ishte dënimi i shqiptuar në përputhje me Udhëzuesin 

e Politikës Ndëshkimore? 

90. Në aktgjykimin e lirimit, a është arsyetuar pjesa liruese në përputhje me 

kërkesat e Kodit të Procedurës Penale? 

91. Nëse aktgjykimi refuzues - për çfarë arsye? 

92. A është ushtruar ankesë ndaj aktgjykimit? 

93. Kur është parashtruar ankesa në Apel? 

94. A ka thirrur Gjykata e Apeli seancë? 

95. Kur e ka vendosur Gjykata e Apeli rastin? 

96. Cili është vendimi i Apelit lidhur me ankesën? 

97. A e ka ndryshuar Apeli aktgjykimin e Themelores? 

98.  A e ka kthyer Apeli rastin në rigjykim? 

  



53 
 

99. Nëse Apeli e ka vërtetuar, a është paraqitur dhe kur kërkesa për mbrojtje të 

ligjshmërisë apo ndonjë mjet tjetër i jashtëzakonshëm juridik ndaj aktgjykimit? 

100. Kur e ka vendosur rastin Gjykata Supreme e Kosovës? 

101. Çfarë vendimi ka nxjerrë Gjykata Supreme e Kosovës? 

102. Kur është ekzekutuar dënimi. Pas sa ditësh prej kur është bërë i 

plotfuqishëm aktgjykimi? 

103. A ka gjykata raport mbi rezultatet e ekzekutimit të vendimit 

përfundimtar?   
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