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1. Përmbledhje ekzekutive 

Instituti i Kosovës për Drejtësi (IKD) ka monitoruar përgjigjet e institucioneve të drejtësisë në 

lidhje me veprat penale kundër të drejtave të votimit qysh prej gushtit 2013 deri në publikimin e 

këtij raporti. Duhet theksuar se përveç monitorimit, IKD në vazhdimësi ka përkrahur 

Koordinatoren Nacionale për zgjedhjet 2013  në Prokurori të Shtetit (PSH) në përgatitje për të 

siguruar hetim dhe ndjekje efikase, përfshi thellimin e bashkëpunimit ndër-institucional, ngritjen 

e standardit të hetimeve, thellimin e bashkëpunimit ndërmjet institucioneve të drejtësisë dhe 

qytetarëve të Republikës së Kosovës, përmes sensibilizimit të opinionit në lidhje me format e 

bashkëpunimit për të parandaluar dhe luftuar kryesit e veprave penale kundër të drejtave të 

votimit. 

IKD vlerëson qasjen, standardin dhe angazhimin e organeve të sigurisë dhe ndjekjes në lidhje me 

veprimtarinë penale kundër të drejtave të votimit. Në të gjitha këto aspekte, PSH dhe Policia e 

Kosovës (PK) kanë shënuar progres, gjithnjë duke krahasuar hetimin dhe ndjekjen e krimeve në 

zgjedhjet 2010 dhe zgjedhjeve të organizuara përpara kësaj date.  

Një nga shqetësimet e mëdha është çështja e pavarësisë dhe paanshmërisë së gjykatësve dhe 

prokurorëve në këto raste. Shqetësimet ngritën pasi që një numër i prokurorëve kanë hequr dorë 

nga kërkesa e tyre fillestare për caktimin e masës për paraburgim vetëm pak orë para se të hyjnë 

në seancën e shqyrtimit. Këto veprime lënë hapësirë për të dyshuar në ndikimet e mundshme nga 

jashtë të cilat cenojnë pavarësinë dhe paanshmërinë në vendimmarrje. Në anën tjetër një numër i 

gjykatësve kanë vendosur për masa më të buta se ato me paraburgim duke vendosur kështu një 

praktikë e cila nuk ka ekzistuar më parë. Gjithashtu, gjykatësit kanë shqiptuar dënime me kusht 

në instancën e parë për veprat penale “Kanosje të kandidatit” dhe “Dhënia dhe marrja e ryshfetit 

në lidhje me votimin”, që nuk janë aspak në përputhje me dëmet e shkaktuara nga këto vepra 

penale dhe nuk përmbushin qëllimin e dënimit të shprehur në ligjet e Republikës së Kosovës. 

11 veprat penale që sanksionojnë veprimet kriminale që ndërlidhen me zgjedhjet në Kodin Penal 

përkufizojnë mjaftueshëm të gjitha veprimet dhe mënyrat e kryerjes së këtyre veprave penale 

rreth procesit të zgjedhjeve dhe të drejtave të votimit në Kosovë.  

Bashkëpunimi ndër-institucional është thelluar me nënshkrimin e një memorandumi 

bashkëpunimi në mes të Këshillit Gjyqësor të Kosovës (KGJK), Këshilli Prokurorial i Kosovës 

(KPK), PK-së, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) dhe Paneli Zgjedhor për Ankesa dhe 

Parashtresa (PZAP). Ky bashkëpunim ka dhënë rezultate konkrete gjatë gjithë procesit të 

zgjedhjeve. Arritja më e madhe e këtij memorandumi ishte krijimi i Procedurave Standarde të 

Veprimit (PSV) në mes të PSH-së dhe PK-së. PSV-të kanë saktësuar veprimet për hetim dhe 

ndjekje efikase të veprave që ndërlidhen me zgjedhjet, gjithnjë duke u bazuar në mësimet e 

nxjerra nga e kaluara dhe përvojat më të mira bazuar në ligjet në fuqi. PSV-të kanë qenë trungu i 

bashkëpunimit efikas të paparë deri më tani sa i përket hetimit dhe ndjekjes së krimeve të 

caktuara në Kosovë.  
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Në përgjithësi, rezultatet pozitive të treguara në koordinimin ndërmjet institucioneve të drejtësisë 

kanë ndikuar drejtpërdrejtë në mbarëvajtjen e përgjithshme të zgjedhjeve, të cilat janë vlerësuar 

si nga vendorët ashtu dhe nga ndërkombëtarët si zgjedhjet më të mira të organizuara pas luftës në 

Kosovë. 

Deri më tani janë 54 raste me 122 persona të cilat janë duke u hetuar nga prokurorët, në mesin e 

tyre 58 persona zyrtarë (48 komisionerë). Prokurorët për të gjitha këto raste, kanë ngritur 19 

aktakuza, kundër 32 personave. Gjykatat kanë nxjerrë 2 aktgjykime ndaj 3 personave. Këto 

veprime të prokurorëve dhe gjykatësve paraqesin periudha rekorde të zgjidhjes së rasteve të 

natyrës së tillë. 

Veprat penale që ndërlidhen me zgjedhjet janë mjaftë të ndërlikuara dhe se format e ndryshme që 

ekzistojnë në Kosovë krijojnë hapësirë për manipulime që paraqesin sfidë të madhe për organet e 

drejtësisë. IKD vlerëson se ndërlidhja e punësimit në administratën publike dhe përkrahja për 

partinë e caktuar politike është vetëm një nga krimet të cilat është vështirë të zbulohet duke pasur 

parasysh se premtimet dhe planifikimet bëhen në katër sy dhe në mes personave që kanë nivel të 

lartë të besimit në mes vete. Po ashtu, sfidë ende mbeten disa aspekte të cilat mund të jetë edhe 

herët të vlerësohen sikurse që është hetimi i financimit të aktiviteteve të partive politike.  

 

2. Hyrje 

Brishtësia e sundimit të ligjit në Kosovë përbën një nga fushat më problematike të qeverisjes në 

vend. Deri në shpallje të pavarësisë, sistemi i drejtësisë në Kosovë kishte qenë tejet jo efikas dhe 

kishte qenë i ekspozuar ndaj ndërhyrjeve arbitrare të pushtetit ekzekutiv. Pas shpalljes së 

pavarësisë, sistemi i drejtësisë ka vazhduar të jetë jo-efikas dhe i ndikuar politikisht. Megjithatë, 

rikonstruktimi i sistemit të qeverisjes në Kosovë, ku është garantuar ndarja e pushteteve dhe 

pavarësia e sistemit gjyqësor dhe prokurorial si dhe ndryshimet tjera ligjore kanë krijuar bazë më 

të mirë për sistem më efikas dhe të pavarur. Sistemi i drejtësisë në Kosovë është në një fazë të 

reformimit të thellë që synon të adresojë çështjet më problematike të sistemit. Mungesa e 

efikasitetit për ndjekje dhe gjykim të veprave penale të cilat kanë rrezikshmëri të lartë për 

shoqërinë vazhdon të mbetet problem i theksuar për këtë sistem. 

Ndër veprat penale më serioze janë edhe ato të cilat ndërlidhen me manipulimin e zgjedhjeve. 

Pasojat e manipulimit të zgjedhjeve janë të shumta dhe nuk kufizohen vetëm në humbjen e 

besimit në organet e drejtësisë, humbjen e besimit të qytetarëve në procesin e zgjedhjeve,  

legjitimitetin e brishtë të Kuvendit, dëmtimin e institucioneve dhe buxhetit, dhe dëmtimin e 

imazhit të vendit. Republika e Kosovës ka pasur probleme të theksuara dhe të vazhdueshme me 

organizimin dhe mbarëvajtjen e zgjedhjeve në vend, pjesërisht për shkak të përgjigjes jo 

adekuate të organeve të drejtësisë.  

Zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2010 janë karakterizuar me manipulim industrial të votave. Për 

këtë arsye është organizuar rivotim i plotë dhe i pjesshëm në gjashtë (6) komuna dhe u 

rinumëruan 890 vendvotime. Në vitin 2010, Gjykata Supreme dhe PSH kishin shpallur prioritet 
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ndjekjen dhe gjykimin e rasteve që ndërlidhen me zgjedhjet. Në pjesën më të madhe të rasteve, 

prokurorët kishin ngritur akuza të drejtpërdrejta duke i trajtuar këto krime si krime individuale. 

IKD ka kritikuar një politikë të tillë të ndjekjes duke sugjeruar ndjekjen e organizatorëve të 

këtyre krimeve.1  

Gjykatat në shkallë të parë kanë shqiptuar dënime mjaftë të buta krahasuar me dëmet e 

shkaktuara dhe problematikën.2 Për këtë arsye, prokurorët kanë ushtruar ankesa në shkallë të 

dytë. Gjykatat e Qarkut kanë përmirësuar politikën e dënimeve duke shndërruar dënimet në 

burgim efektiv prej gjashtë muajve për secilin të akuzuar. 

Akuzat penale dhe dënimet gjyqësore për komisionerët e vitit 2010 kanë shërbyer për edukim të 

të gjithë publikut rreth pasojave ligjore sa i përket përfshirjes në manipulimin e zgjedhjeve. Për 

zgjedhjet lokale të vitit 2013, Kryeprokurori i Shtetit kishte ndërmarrë hapat në përputhje me 

mësimet e nxjerra nga e kaluara. Më 18 shtator 2013, KPK, KGJK, PK, KQZ dhe PZAP, kanë 

nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi rreth zgjedhjeve.3 Ky Memorandum kishte për qëllim 

ngritjen e bashkëpunimit dhe koordinimit në mes të këtyre institucioneve në ndërmarrjen e 

aktiviteteve për luftim të suksesshëm të veprave penale kundër të drejtave të votimit duke 

përfshirë këtu, edhe parandalimin e këtyre veprave penale që bien ndesh me legjislacionin në 

fuqi. 

Për herë të parë është dëshmuar një gatishmëri shumë më e lartë e institucioneve që të trajtojnë 

problematikën e manipulimit të mundshëm të procesit zgjedhor, duke thelluar bashkëpunimin 

dhe bashkërenduar aktivitetet qysh para fillimit të fushatës elektorale. Vlen të theksohet se kjo 

iniciativë është ndërmarrë nga institucionet vendore dhe se është një nga të rrallat duke pasur 

parasysh se iniciativat për sundim të ligjit më shumë shihen si iniciativa të komunitetit 

ndërkombëtarë. 

Organet e drejtësisë kanë treguar përkushtim të madh për të vendosur marrëdhënie të veçantë me 

publikun, duke u angazhuar në një fushatë sensibilizimi gjithëpërfshirëse që nga fillimi i fushatës 

elektorale.4 Rrjedhimisht shumë komisionerë janë tërhequr dhe është dashur të zëvendësohen 

                                                 
1 Për rastet e vitit 2010 prokurorët kanë ngritur akuza për 232 raste ndaj 1,456 personave dhe se në proces të ngritjes së 
aktakuzave janë  edhe 758 komisionerë të tjerë. QNR kishte nxjerrë nga auditimi i 890 vendvotime se në 712 vendvotime kishin 
pasur shumë gabime të cilat tejkalonin marzhën e gabimeve të thjeshta. Në gjithë këto vendvotime gabimet janë bërë nga 5,000 
komisionerë, të cilët në vende të ndryshme, në kohë të njëjtë kanë vepruar njëjtë. Dështimi për të hetuar krimin e organizuar në 
zgjedhje ndërlidhet ngushtë edhe me dështimin e prokurorëve për të hetuar financimin e dyshimtë të partive politike, dështimin e 
materialeve zgjedhore dhe të listat e pasakta të votuesve. Të gjitha këto krime kanë kaluar pa u ndëshkuar.  
2 Për rastet e vitit 2010, gjykatat kanë zgjidhur 97 lëndë ndërsa kanë mbetur të pazgjidhura 135 tjera. Dënimet e shqiptuara nga 
gjykatësit janë 30 raste dënim me burgim, 35 raste me gjobë, 9 me kusht, 1 dënim tjetër, 5 raste aktgjykim lirues, 4 raste 
aktgjykim refuzues, dhe 3 raste janë zgjidhur në mënyrë tjetër.  
3 Memorandum Bashkëpunimi në mes të KGJK, KPK, PK, KQZ, dhe PZAP, lidhur me zgjedhjet 2013, 18 shtator 2013. 
4 Përveç hartimit dhe miratimit të PSV-ve, të cilat e mundësojnë një qasje dhe standard tepër profesional të organeve të ndjekjes, 
Koordinatorja Nacionale ka organizuar trajnime për prokurorët, është angazhuar në sensibilizimin e opinionit duke bashkë-
organizuar me IKD-në shtatë debate në qendrat kryesore të vendit së bashku me përfaqësuesit e Prokurorive Themelore në 
qendrat përkatëse si dhe përfaqësuesit e policisë, gjyqësorit, KQZ-së, PZAP-it, partive politike, shoqërisë civile dhe mediave. 
Shoqëria civile ka kontribuar në ngritjen e vetëdijes së qytetarëve dhe sidomos komisionerëve të partive politike sa i përket 
ndryshimeve në Kodin Penal si dhe angazhimin e institucioneve shtetërore për të hetuar dhe ndjekur rastet e manipulimit të 
zgjedhjeve. 
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para ditës së zgjedhjeve, pjesërisht për shkak se kanë kuptuar seriozitetin e organeve të drejtësisë 

për të ndjekur të gjithë shkelësit e ligjit.5 Bashkëpunimi i ngushtë ka bërë që në ditën e 

zgjedhjeve qytetarët të mos hezitojnë të raportojnë për shumë raste tek organet e ndjekjes. 

Rrjedhimisht niveli i besueshmërisë së qytetarëve në organet e ndjekjes është rritur në nivel të 

kënaqshëm. 

  

a. Metodologjia 

Menjëherë pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit rreth zgjedhjeve 2013 në mes të 

institucioneve relevante, IKD ka nënshkruar memorandum bashkëpunimi me PSH-në.6 Si 

rezultat i këtij memorandumi, IKD ka monitoruar përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj 

ankesave të qytetarëve dhe zyrtarëve të caktuar rreth dyshimeve për vepra penale kundër të 

drejtave të votimit. Ky monitorim ka përfshirë periudhën nga gusht 2013 deri tani. Më 3 nëntor 

dhe në rundin e dytë të votimit me 1 dhjetor 2013, IKD ka pasur edhe monitorues mobil në të 

gjitha komunat e Kosovës, si dhe monitorues në qendër, përfshirë qendrën e ngritur nga 

Koordinatorja Nacionale. Përveç monitorimit në ditët e zgjedhjeve, IKD në vazhdimësi ka 

përkrahur dhe monitoruar punën e Koordinatores Nacionale për zgjedhjet 2013 në PSH në 

përgatitjet për të siguruar hetim dhe ndjekje efikase, përfshirë këtu thellimin e bashkëpunimit 

ndër-institucional, ngritjen e standardit të hetimeve, si dhe thellimin e bashkëpunimit në mes të 

organeve të drejtësisë dhe qytetarëve të Republikës së Kosovës përmes sensibilizimit të publikut 

dhe shtrirjes së dorës për bashkëpunim të mirëfilltë. 

 

3. Korniza ligjore për veprat penale kundër të drejtave të votimit 

Legjislacioni në Republikën e Kosovës gjithnjë ka mundësuar ndjekje dhe gjykim adekuat të të 

gjitha llojeve të manipulimeve në zgjedhje. Kapitulli XVI “Veprat penale kundër lirive dhe të 

drejtave të njeriut” i Kodit të vjetër Penal i Kosovës përmbante gjashtë vepra penale që 

ndërlidheshin me zgjedhjet.7 Kodi i ri Penal tanimë përmban 11 vepra penale.8 Të drejtat e 

                                                 
5 Intervistë e Znj. Valdete Daka, Kryetare e KQZ-së, në emisionin e mëngjesit në Radio Televizionin e Kosovës 1, 1 nëntor 2013. 
6 Memorandum Bashkëpunimi në mes të Prokurorit të Shtetit dhe Institutit të Kosovës për Drejtësi, Prokurori i Shtetit, 23 shtator 
2013. 
7Shënim: Kodi i vjetër Penal i Republikës së Kosovës ishte baza e legjislacionit penal për sanksionimin e veprimeve kriminale në 
zgjedhje, i cili u kishte kushtuar një rëndësi të veçantë këtyre veprave, të cilat përcaktoheshin në nenet 176, 177, 178, 179, 180 
dhe 181. Këto nene sanksionojnë veprimet kriminale ndaj të gjithë personave të cilët në çfarëdo mënyre pengojnë votuesit që të 
ushtrojnë të drejtën e votës, ndërmarrin çfarëdo veprimtarish korruptive, përdorin dhunë në ditën e votimit, votojnë disa herë të 
njëjtit votues, zbulojnë votën e fshehtë, mashtrojnë në votime dhe asgjësojnë në forma të ndryshme dokumentet e votimit. 
Dënimet e parapara në këto dispozita ligjore parashohin dënime me gjobë, kusht dhe burgim efektiv deri në pesë (5) vjet.  Kodi 

Penal i Republikës së Kosovës, Kapitulli XVI: Veprat penale kundër lirive dhe të drejtave të njeriut, Kuvendi i Republikës së 
Kosovës, prill 2003. 
8 Avancimi i legjislacionit penal në këtë drejtim përkufizon veprimet kriminale kundër të drejtave të votimit që ndërlidhen me: 
cenimin e së drejtës për të kandiduar, kanosjen e kandidatit, parandalimin e ushtrimit të së drejtës për të votuar, cenimin e 
përcaktimit të lirë të votuesve, keqpërdorimin e detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve, dhënien ose marrjen e ryshfetit në lidhje me 
votimin, keqpërdorimin e të drejtës së votimit, pengimin e procesit të votimit, cenimin e fshehtësisë së votimit, falsifikimin e 
rezultateve të votimit, asgjësimin e dokumenteve të votimit. 
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votimit kanë rëndësi të veçantë në këtë Kod, ku këto vepra gjenden në një kapitull të posaçëm. 

Për dallim prej Kodit të vjetër, Kodi i ri Penal ka ashpërsuar dënimet për veprat penale kundër të 

drejtave të votimit, duke i kategorizuar si krime të rënda. Bazuar në përvojat e kaluara, 

legjislacioni penal ka avancuar sa i përket të drejtave të votimit, duke specifikuar më tej veprat 

penale dhe duke shtuar disa të reja.  

Veprat e reja sanksionojnë veprimet kriminale në tri faza përgjatë procesit të zgjedhjeve, duke 

përfshirë vepra penale që mund të kryhen para ditës së votimit, gjatë ditës së votimit dhe pas 

ditës së votimit.9 Bazuar në përvojën e zgjedhjeve të vitit 2010, në të cilat ishin përfshirë në 

manipulime kryesisht komisionerët e zgjedhjeve, Kodi i ri Penal ka ashpërsuar dukshëm dënimet 

ndaj kësaj kategorie, ku në secilin rast kur secila prej veprave penale mund të kryhet nga 

komisionerët e zgjedhjeve dënimet janë tejet të ashpra.10  

IKD vlerëson se 11 veprat penale që sanksionojnë veprimet kriminale që ndërlidhen me 

zgjedhjet në Kodin Penal përkufizojnë mjaftueshëm të gjitha veprimet dhe mënyrat e kryerjes së 

këtyre veprave penale rreth procesit të zgjedhjeve dhe të drejtave të votimit në Kosovë.  

 

4. Hetimet dhe ndjekja penale 

Në përgjithësi, IKD vlerëson qasjen dhe standardin e PSH-së në trajtimin me prioritet të këtyre 

rasteve. Një veprim i tillë nuk ka ndodhur asnjëherë më parë. Madje, periudha brenda së cilës 

janë ngritur këto aktakuza, krahasuar me rrethanat e Kosovës dhe praktikat e rasteve tjera të 

sistemit të drejtësisë, mund të vlerësohet si kohë e arsyeshme dhe rekorde.  

 

a. Pavarësia dhe paanshmëria e prokurorëve 

Gjatë monitorimit të veprimeve ligjore të prokurorëve, IKD në raste të caktuara ka vërejtur 

lëshime sidomos në ditën e votimit me 3 nëntor 2013. Problem i vazhdueshëm në sistemin 

prokurorial të Kosovës, mbetet pavarësia dhe paanshmëria e prokurorëve. Gjatë trajtimit të 

rasteve të zgjedhjeve të 3 nëntorit, prokurorët në raste të caktuara nuk kanë dëshmuar se janë në 

                                                 
9 Shënim: Veprat penale nga kapitulli XVIII, “Veprat penale kundër të drejtave të votimit” mund të kryhen përgjatë gjithë 
procesit të zgjedhjeve, duke përfshirë veprimet kriminale para, gjatë dhe pas ditës së votimit. Disa nga veprat penale që mund të 
kryhen në përgatitje të zgjedhjeve sanksionohen në nenet 210 “Cenimi i së drejtës për të kandiduar” dhe 211”Kansosja e 

kandidatit”. Disa nga veprat penale që mund të kryhen në përgatitje dhe në ditën e zgjedhjeve sanksionohen në nenet 212 
“Parandalimi i ushtrimit të së drejtës për të votuar”, neni 214 “Keqpërdorimi i detyrës zyrtare gjatë zgjedhjeve” dhe neni 215 
“Dhënia ose marrja e ryshfetit në lidhje me votimin”.  Disa nga veprat penale që mund të kryhen në ditën e zgjedhjeve 
sanksionohen në nenet 213 “Cenimi i përcaktimit të lirë të votuesve”, 216 “Keqpërdorimi i të drejtës së votimit”, neni 217 
“Pengimi i procesit të votimit” dhe neni 218 “Cenimi i fshehtësisë së votimit”. Disa nga veprat penale që mund të kryhen në 
ditën e zgjedhjeve pas mbylljes së procesit të votimit sanksionohen në nenet 219 “Falsifikimi i rezultateve të votimit” dhe 220 
“Asgjësimi i dokumenteve të votimit”.    
10 Shënim: Kodi i ri përcakton vepra penale, të cilat përqendrohen te komisionerët e zgjedhjeve, ndaj të cilëve në secilin rast 
dënimet ashpërsohen si në vijim: Nëse veprat penale nga neni 212 dhe 218 kryhen nga komisionerët e zgjedhjeve dënimet janë 
minimum prej 1 deri në 5 vite burgim. Nëse vepra penale nga neni 214 kryhet nga komisionerët e zgjedhjeve dënimi është 
minimum prej 2 deri në 5 vite burgim.  Nëse veprat penale nga nenet 215, 216, 219 dhe 220 kryhen nga komisionerët e 

zgjedhjeve atëherë dënimi mininal për ta është prej 3 deri në 5 vite burgim.  
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nivelin e duhur profesional që të merren me raste të kësaj natyre, sidomos kur preken interesat e 

partive politike. IKD vlerëson se vendimet e prokurorëve janë plotësisht në suaza të ligjit. 

Megjithatë, përkundër mundësive për masa më adekuate, vendimet e tyre kanë prodhuar efekte të 

cilat nuk përkojnë me qëllimet e sistemit prokurorial e as me luftimin serioz të krimeve të rënda 

në shoqëri.  

Për të gjitha rastet që ndërlidhen me zgjedhjet e 3 nëntorit 2013,11 PSH, përkatësisht Prokuroritë 

Themelore kanë bërë kërkesa për caktim të paraburgimit për 20 persona. Gjykatat Themelore 

kanë aprovuar paraburgimin vetëm ndaj 10 personave, ndërsa ndaj shtatë personave të tjerë kanë 

shqiptuar masën e arrestit shtëpiak dhe ndaj tre të tjerëve masën e paraqitjes në stacion policor. 

Prokuroritë Themelore për nëntë persona kanë kërkuar masën e arrestit shtëpiak, të cilën e kanë 

aprovuar gjykatësit. Këta të fundit kanë aprovuar edhe kërkesat e prokurorëve për masën e 

paraqitjes në polici për 5 persona ndërsa në procedurë të rregullt janë lëshuar 88 persona. 

Prokurorët e Prokurorive Themelore kanë bërë ankesa në 4 raste ndaj vendimeve të gjykatave për 

mos caktim të masës së paraburgimit. Caktimi i masës së paraburgimit ndaj 4 personave nga 

Gjykata Themelore e Gjilanit është ndërruar me arrest shtëpiak nga Gjykata e Apelit në 

Prishtinë, pas ankesave të bëra nga palët. 2 raste të hetimeve me 6 persona janë pushuar.   

IKD vëren dobësi të theksuara të sistemit, posaçërisht sa i përket kërkesave për caktim të masës 

së paraburgimit nga ana e prokurorëve. IKD ka gjetur se prokurorët brenda një kohe të shkurtër 

kanë hequr dorë nga kërkesat e tyre për caktim të masës së paraburgimit.  

Rast: 

Në rastin e Prokurorisë Themelore të Prishtinës, prokurorët e saj në ditën e votimit me 3 nëntor 
kanë paraqitur në gjykatë 11 kërkesa për caktim të masës së paraburgimit ndaj 11 personave, 
ndërsa në seanca gjyqësore në 8 raste prokurorët kanë hequr dorë nga kërkesa e tyre për caktimin 
e paraburgimit, duke e ndërruar kërkesën për shqiptimin e masave tjera. 

IKD vlerëson se vendimet e tilla të prokurorëve janë dekurajuese. Ato dërgojnë mesazh të keq 

tek opinioni i gjerë se sistemi i drejtësisë ende ka probleme për t’i dhënë përgjigjen e duhur 

këtyre kryesve të krimeve. Këto vendime lënë të kuptohet se prokurorët e caktuar ende nuk e 

kanë kuptuar si duhet rrezikshmërinë e lartë, pasojat e mëdha dhe ndërlidhjen e krimeve kundër 

të drejtave të votimit me një sërë krimesh tjera të korrupsionit të jakave të bardha. 

Bazuar në rastet e caktuara të monitoruara nga monitoruesit e IKD-së në terren shihet se 

prokurorët kanë dobësi të theksuara.12 Veprimet e tilla të prokurorëve tregojnë për mangësitë 

profesionale për analiza adekuate në këtë fazë të procedurës penale.13 Poashtu, heqja dorë nga 

kërkesat për caktim të masës së paraburgimit, vetëm një apo dy orë para seancave, ngritë 

dyshimet për ndikimet e mundshme në këto raste. Një gjë e tillë paraqet shqetësim duke marrë 

                                                 
11 Shënim: Këtu përfshihen rastet e iniciuara gjatë fazës së fushatës zgjedhore prej 3 tetorit, ditën e votimit me 3 nëntor, rastet pas 
ditës së votimit, rastet e fushatës për balotazh, ditën e votimit për balotazh me 1 dhjetor 2013 dhe rastet pas kësaj dite të votimit. 
12 Shënim: Kjo për shkakun e tërheqjes nga kërkesat e tyre për caktim të masës së paraburgimit vetëm pak orë para seancave. 
13 Shënim: Në këtë fazë është tejet e rëndësishme që të analizohen dhe vlerësohen nëse masat e shqiptuara do të sigurojnë 
prezencën e të pandehurve në procedurën penale dhe procesi i hetimeve të mos pengohet. 
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parasysh faktin se fryma e ndërtimit të PSV-ve në mes të PK-së dhe PSH-së, parim i së cilave 

është arrestimi dhe ndalimi i të gjithë personave që përfshihen në kryerjen e veprave penale 

kundër të drejtave të votimit.14 Meqë prokurorët kujdestarë kanë pasur në duar të tyre vetëm këto 

raste gjatë ditës së votimit, IKD konsideron se kanë pasur kohë të mjaftueshme për të analizuar 

mirë rastet e tyre dhe kërkesat për shqiptimin e masave të nevojshme për sigurimin e të 

pandehurve në procedurën penale dhe evitimin e ndërhyrjes së tyre në procesin kundër tyre. Pas 

paraqitjes së bazuar të kërkesës nga ana e prokurorëve, mbetet në vlerësimin e gjykatësit sesa 

janë plotësuar kushtet ligjore për caktimin e masave të kërkuara nga prokurori. 

Paralajmërimi i Kryetarit të KPK-së/Kryeprokurorit të Shtetit se do të kërkohet llogaridhënie për 

të gjitha këto raste është një sinjal pozitiv në drejtim të ngritjes së përgjegjshmërisë së 

prokurorëve rreth profesionalizmit të tyre. 

 

b. Roli proaktiv i institucioneve të sigurisë dhe ndjekjes 

Bashkëpunimi ndër-institucional 

Zgjedhjet e vitit 2010 shënuan manipulimin më të madh me vota, për të cilat deri më tash PSH 

ka akuzuar rreth 1500 persona, kryesisht komisionerë të partive politike. Politika e ndjekjes në 

këto raste fillimisht kishte dështuar për të parandaluar kryerjen e këtyre veprave penale që 

ndërlidhen me zgjedhjet, ndërsa aktivizimi i prokurorëve ishte bërë vetëm pasi këto krime ishin 

kryer. Për dallim nga zgjedhjet e vitit 2010, PSH, për zgjedhjet e 3 nëntorit 2013, kishte 

vendosur të zbatonte një politikë proaktive të bazuar në parandalim dhe në ndjekje proaktive të 

veprave penale kundër të drejtave të votimit. Bashkëpunimi ndër-institucional përveç që buron 

nga legjislacioni pozitiv në Kosovë, për zgjedhjet e 3 nëntorit u fuqizua me iniciativën e 

Kryeprokurorit të Shtetit, z. Ismet Kabashi.15 Ky bashkëpunim ka dhënë rezultate konkrete gjatë 

gjithë procesit të zgjedhjeve 2013. Kryeprokurori kishte caktuar Koordinatore Nacionale për 

zgjedhje, e cila ka ndërmarrë hapa për të siguruar zbatimin e Memorandumit si dhe koordinimin 

e të gjithë akterëve. Arritja më e madhe si rezultat i Memorandumit të Bashkëpunimit ishte 

krijimi i PSV në mes të PSH-së dhe PK-së, të cilat kishin saktësuar veprimet për hetim dhe 

ndjekje efikase të veprave që ndërlidhen me zgjedhjet, gjithnjë duke u bazuar në mësimet e 

nxjerra nga e kaluara dhe përvojat më të mira bazuar në ligjet në fuqi. Sikurse në raportet 

preliminare, IKD vlerëson se PSV-të kanë qenë trungu i bashkëpunimit efikas të paparë deri më 

tani sa i përket hetimit dhe ndjekjes së krimeve të caktuara në Kosovë.  
                                                 
14 Gjatë zhvillimit të fushatës zgjedhore për ditën e votimit me 3 nëntor 2013, IKD në bashkëpunim me Prokurorin e Shtetit kanë 
mbajtur shtatë tryeza me pjesëmarrjen e të gjithë akterëve relevant të përfshirë në procesin e zgjedhjeve, në shtatë qendrat më të 
mëdha të Kosovës si në Prishtinë, Mitrovicë, Prizren, Gjilan, Ferizaj, Gjakovë dhe Pejë. Në këto tryeza Koordinatorja Nacionale 
për zgjedhje nga Prokurori i Shtetit znj. Laura Pula bashkë me Koordinatorët e shtatë Prokurorive Themelore, përfshi dhe 
prokurorët kujdestar të zgjedhjeve kanë proklamuar parimin kryesor të PSV-ve, për arrestim/ndalimin e të gjithë personave që 
përfshihen në kryerjen e veprave penale kundër të drejtave të votimit.  
15 Shënim: Kryeprokurori i Shtetit kishte ftuar organet sikurse Policinë e Kosovës, Këshillin Gjyqësor të Kosovës, Komisionin 
Qendror të Zgjedhjeve, dhe Panelin Zgjedhor për Ankesa dhe Parashtresa, për të përpiluar dhe nënshkruar Memorandum 
Bashkëpunimi për zgjedhjet 2013. Memorandum Bashkëpunimi në mes KPK, KGJK, PK, KQZ, dhe PZAP lidhur me zgjedhjet 

2013, 18 shtator 2013. 
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Zbatimi i PSV-ve kishte filluar qysh ditën e parë, ku çdo informatë që kishte sugjeruar se po 

planifikohej manipulimi i procesit të zgjedhjeve është trajtuar me seriozitetin më të lartë. IKD 

vlerëson qasjen proaktive të institucioneve të drejtësisë dhe vlen të theksohet se kjo ka qenë një 

iniciativë e institucioneve vendore, që paraqet një hap mjaftë pozitiv në Kosovë, ku iniciativat 

për luftimin e krimeve të ndryshme më shumë shihen si rezultat i iniciativave dhe presioneve të 

komunitetit ndërkombëtarë. Përjashto lëshimet eventuale, përgjithësisht rezultatet pozitive të 

treguara në koordinimin ndërmjet institucioneve të drejtësisë kanë ndikuar drejtpërdrejtë në 

mbarëvajtjen e përgjithshme të zgjedhjeve, të cilat janë vlerësuar si nga vendorët ashtu dhe nga 

ndërkombëtarët si zgjedhjet më të mira të organizuara pas luftës në Kosovë.16 Poashtu, vlen të 

theksohet se Memorandumi i Bashkëpunimit do të përfundon vetëm atëherë kur do të zgjidhen 

me aktvendim të formës së prerë dhe ekzekutohen të gjitha rastet që ndërlidhen me zgjedhjet. 

Deri në përfundim të këtij memorandumi të gjithë akterët duhet t’i trajtojnë këto raste me 

prioritet dhe do të njoftojnë publikun për të gjithë ecurinë. 

 

Rastet e iniciuara dhe hetimet penale rreth zgjedhjeve  

Në kuadër të organizimit të zgjedhjeve komunale të 3 nëntorit 2013, KQZ, ka organizuar katër 

ditë të votimit, përfshi ditën e votimit me 3 nëntor për herë të parë në të gjithë territorin e 

Republikës së Kosovës, me 17 nëntor ditën e ri-votimit në tri Qendra të Votimit në Mitrovicën e 

Veriut, me 1 dhjetor për raundin e dytë të votimit në 25 komuna, si dhe me 15 dhjetor rivotimi në 

tri vendvotime në Pasjan. PSH në bashkëpunim me PK-në për të gjitha këto votime të mbajtura 

në këto data të lartcekura ka zhvilluar një numër të madh të hetimeve preliminare dhe hetimeve 

penale.  

Zbatimi i PSV-ve ka rritur efikasitetin dhe efektivitetin e veprimeve të policisë dhe prokurorëve 

në të gjitha rastet që ndërlidhen me veprat penale kundër të drejtave të votimit, duke bërë 

institucionet e sigurisë dhe ndjekjes shumë proaktive. Prej fillimit të fushatës elektorale, nga 3 

tetori deri më 31 tetor 2013, PK ka regjistruar mbi 30 incidente, të cilat ndërlidhen me zgjedhjet. 

Nga këto raste, PSH ka filluar hetime penale për 16 raste penale, të cilat janë cilësuar se hyjnë në 

kuadër të veprave penale kundër të drejtave të votimit. Gjatë ditës së votimit me 3 nëntor 2013, 

janë iniciuar 21 raste penale kundër 35 personave. Gjatë kësaj dite të votimit, PSH ka angazhuar 

50 prokurorë kujdestar në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, përfshi edhe pjesën e 

Mitrovicës së Veriut, ku përveç prokurorëve vendës kanë qenë kujdestar edhe prokurorët e 

EULEX-it. Ndërsa, PK për ditën e votimit me 3 nëntor ka angazhuar 5,533 policë kujdestar, 

përfshi edhe hetuesit rajonal.  

                                                 
16 Vlerësimet pozitive për këtë proces i kanë dhënë Misioni ndërkombëtar i ENEMO-së për vëzhgimin e zgjedhjeve, Misioni i 
Bashkimit Evropian për Vëzhgimin e Zgjedhjeve, Rrjeti i organizatave jo-qeveritare Demokracia në Veprim, njëkohësisht, 
përfaqësuesit e misioneve diplomatike të vendeve të ndryshme në Prishtinë si dhe Bashkimit  Evropian kanë vlerësuar se Kosova 
është e aftë të mbajë zgjedhje të lira dhe fer, dhe se qytetarët duke raportuar raste tek organet e drejtësisë kanë treguar 
përkushtimin e tyre për zgjedhje të lira dhe transparente si dhe besimin tek organet e ndjekjes. Shih Musliu B., Gashi A., Raport i 

shkurtër mbi përgjigjen e organeve të drejtësisë ndaj veprave penale kundër të drejtave të votimit #1 (Prishtinë: IKD, 8 nëntor 
2013), f. 5 dhe 6. 
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Reagimet e shpejta dhe efikase në të gjitha rastet në të cilat ka pasur denoncime kanë dëshmuar 

një efektivitet të lartë si rezultat i zbatimit të PSV-ve. Ky efektivitet ka sjellë rezultate konkrete, 

të cilat janë dëshmuar edhe në ditën e votimit për balotazh me 1 dhjetor, ku ka pasur një rënie të 

madhe të rasteve të keqpërdorimeve me zgjedhjet.  

Përgjithësisht, nëse analizohen të gjitha rastet që ndërlidhen me veprat penale kundër të drejtave 

të votimit, që përfshijnë të gjithë procesin e zgjedhjeve të 3 nëntorit 2013, ku hyjnë katër ditë në 

të cilat ka pasur proces të votimeve në territorin e Kosovës, janë shënuar 54 raste të hetimeve 

penale ndaj 122 personave. Prej të gjitha këtyre rasteve 10 personave u është caktuara masa e 

paraburgimit, 16 personave u është caktuar masa e arrestit shtëpiak, 8 personave u është caktuar 

masa e paraqitjes në stacion policor, ndërsa 88 persona janë lëshuar në procedurë të rregullt. PSH 

në dy raste ka pushuar hetimet ndaj 6 personave.  

Në mesin e personave që hetohen penalisht për kryerjen e veprave penale kundër të drejtave të 

votimit janë persona zyrtarë të KQZ/Qendrës për Numërim dhe Rezultate, Menaxherë të 

Qendrave të Votimit, Komisionerë, Vëzhgues dhe persona tjerë. Për më tepër shih tabelën më 

poshtë se sa persona të tillë janë nën hetime dhe nga cilat vende vijnë.  

Tabela 1 - Tabela e personave zyrtarë të përfshirë në hetimet e prokurorive 

  Zyrtarë 

KQZ/QNR 

Menaxherë 

QV 

Komisio-

nerë 

Vëzhgues Zyrtarë 

përgjegjës 

      Prishtinë 3   2 1   

Pejë         1 

Gjakovë   1 42 1   

Mitrovicë     3 1   

Prizren       1   

Gjilan     1 1   

Ferizaj           

Numri i përgjithshëm 3 1 48 5 1 

Burimi: Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje në Prokurori të Shtetit, dhjetor 2013 

Përballja e këtyre zyrtarëve për kryerjen e veprave penale kundër të drejtave të votimit kërkon 

një qasje tejet serioze, qasje kjo e cila është dëshmuar nga ligjvënësit në ashpërsimin e dënimeve 

për këto kategori. Në secilin rast, secila vepër penale që kryhet nga personat zyrtar të KQZ-së 

dënohet më rëndë sesa nëse e njëjta vepër kryhet nga qytetarët e rëndomtë. Prandaj, duhet bërë 

një monitorim i këtyre rasteve, për të përcjellë ndarjen e drejtësisë nga ana e gjykatësve.  

IKD vlerëson se PK dhe PSH kanë treguar përkushtim të lartë në zbatimin e PSV-ve gjatë gjithë 

procesit të zgjedhjeve, me theks të veçantë procedurën standarde të veprimit, që ndërlidhet me 

deklarimet e rrejshme. Progres i theksuar në këtë drejtim është shënuar në ndjekjen e të gjithë 

personave, pa dallim, të cilët kanë deklaruar në çfarëdo forme nëpërmjet mjeteve të informimit 

publik se ka pasur keqpërdorim të zgjedhjeve.  
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Personat e njëjtë janë ndaluar nga policia në bashkëpunim me prokurorët dhe janë marrë në 

pyetje për deklarimet e tyre. Për këto raste, prokurorët dhe policia kanë zhvilluar hetime dhe 

ndjekje proaktive dhe reagimet kanë qenë të menjëhershme për çdo informatë që kanë pranuar. 

Për të iniciuar rastet, prokurorët kanë shfrytëzuar disa burime të informacionit, duke përfshirë 

këtu komisionerë, vëzhguesit, raportimet e televizioneve, portaleve informative, madje edhe 

rrjetet sociale, siç është Facebook. IKD vlerëson këtë qasje proaktive, e cila duke u bazuar në 

zbatimin e PSV-ve ka ndikuar në barazinë para ligjit të gjithëve. Këtu janë përfshirë gjithashtu 

personat zyrtarë dhe politikanët, të cilët janë marrë në pyetje, në secilin rast, praktikë kjo që nuk 

ka ndodhur asnjëherë më parë në këtë shkallë. Natyrisht, gatishmëria e PSH-së për të trajtuar në 

kohë sa më të shpejtë secilin rast ka bërë që kandidatët e partive politike dhe qytetarët tjerë të 

jenë më të përgjegjshëm në deklaratat e tyre publike. Në këtë mënyrë janë evituar shpërndarja e 

informatave të pasakta dhe thashethemeve të pabazuara për manipulim të votës, të cilat 

shpeshherë kanë krijuar vetëm spektakle mediale por nuk janë zgjidhur në rrugën ligjore.  

 

IKD sikurse në punimet e kaluara lidhur me krimet e zgjedhjeve, vlerëson se PSH duhet të 

orientojë hetimet në drejtim të ndjekjes së organizatorëve të krimeve të zgjedhjeve. Poashtu, janë 

një sërë çështjesh që ndërlidhen me procesin e zgjedhjeve dhe që kërkojnë seriozitet të lartë për 

tu ndjekur. Veprat penale që ndërlidhen me zgjedhjet janë mjaftë të ndërlikuara dhe se format e 

ndryshme që ekzistojnë në Kosovë krijojnë hapësirë për manipulime që paraqesin sfidë të madhe 

për organet e drejtësisë. IKD vlerëson se ndërlidhja e punësimit në administratën publike dhe 

përkrahja për partinë e caktuar politike është vetëm një nga krimet të cilat është vështirë të 

zbulohet duke pasur parasysh se premtimet dhe planifikimet bëhen në katër sy dhe në mes 

personave që kanë nivel të lartë të besimit në mes vete. Po ashtu, sfidë ende mbeten disa aspekte 

të cilat mund të jetë edhe herët të vlerësohen sikurse që është hetimi i financimit të aktiviteteve të 

partive politike.  
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c. Ngritja e aktakuzave 

Deri më tani prokurorët për të gjitha këto raste, kanë ngritur 19 aktakuza, kundër 32 personave. 

Për më tepër shih tabelën se në cilat Prokurori Themelore gjenden rastet e iniciuara dhe 

aktakuzat e ngritura rreth zgjedhjeve të 3 nëntorit.  

Tabela 2 - Statistikat e përgjithshme  
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Prishtinë 11 23 16 1 7 4 11 0 0 6 12 0 

Pejë 4 10 5 0 0 0 10 1 5 3 5 0 

Gjakovë 13 52 7 0 0 3 49 1 1 4 4 0 

Mitrovicë 10 12 11 1 4 1 6 0 0 0 0 0 

Prizren 5 8 0 0 0 0 8 0 0 3 5 0 

Gjilan 8 12 6 7 5 0 0 0 0 3 6 2 

Ferizaj 3 5 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 

Gjithsejtë 54 122 46 10 16 8 88 2 6 19 32 2 
Burimi: Koordinatorja Nacionale për Zgjedhje në Prokurori të Shtetit, dhjetor 2013 

Trajtimi me urgjencë i rasteve të zgjedhjeve të 3 nëntorit 2013 për herë të parë në Republikën e 

Kosovës shënon një kohë të arsyeshme të ngritjes së aktakuzave, e cila poashtu mund të 

konsiderohet si kohë rekord. Brenda muajit PSH ka bërë të gjitha hetimet dhe ka ngritur këtë 

numër të aktakuzave, për të cilat tashmë mbetet në taborin e gjykatësve, që t’i trajtojnë njëjtë me 

prioritet zgjedhjen e tyre.  

 

5. Gjykimi i rasteve të zgjedhjeve 

Gjykatat në këtë proces kanë qenë të përfshira në vendosjen e masave para ngritjes së akuzës si 

dhe shqyrtimin gjyqësor të akuzave të ngritura nga prokurorët. Deri më tani, prokurorët kanë 

ngritur 19 aktakuza ndaj 32 personave. Gjykatat kanë nxjerrë 2 aktgjykime ndaj 3 personave. 

Gjykatat Themelore kanë shqiptuar aktgjykime me dënime me kusht të cilat nuk përkojnë me 

shkallën e rrezikshmërisë të veprave për të cilat janë akuzuar këta persona. Për më tepër, IKD 

vlerëson se me këto dënime nuk arrihet qëllimi i dënimit. 
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a. Pavarësia dhe paanshmëria e gjykatësve 

Kërkesat për paraburgim nxjerrin në pah dobësi të theksuara të sistemit gjyqësor. Prokurorët 

megjithëse kishin paraqitur kërkesat për paraburgim, pjesë e madhe e kërkesave nuk janë 

miratuar nga gjykatësit.17 Duke marrë parasysh rrezikshmërinë e lartë, pasojat e mëdha dhe 

ndërlidhjen e krimeve kundër të drejtave të votimit me një sërë krimesh tjera të korrupsionit të 

jakave të bardha, vendimet e gjykatësve në këto raste duket të mos jenë në proporcion me 

rrezikshmërinë e vlerësuar nga ana e prokurorëve.  

Në këto raste, gjykatësit kanë marrë vendime të cilat janë ndryshe prej trendit të zakonshëm që 

është aprovimi i kërkesave të prokurorëve dhe masave të paraburgimit me lehtësi. Shkallshmëria 

e sistemit gjyqësor sigurisht se synon që të shtoj sigurinë në ndarje të drejtësisë dhe të evitoj 

lëshimet e bëra nga shkallët më të ulta.18 Përfundimisht, gjykatësit kanë dështuar të dëshmojnë 

paanshmërinë e tyre, gjë e cila duhet të pasqyrohet në vlerësimet e tyre të rregullta të 

performancës. 

 

b. Dënimet e shqiptuara rreth zgjedhjeve 

Deri më tani kemi dy aktgjykime, ku gjykatësit kanë shqiptuar dënime me kusht. Dënimet  me 

kusht janë shqiptuar për personat e akuzuar për Kanosje të kandidatit dhe Dhënie ose marrje e 

ryshfetit në lidhje me votimin. Të dy rastet janë vendosur në Gjykatën Themelore në Gjilan.  

IKD është kundër shqiptimit të masave të rënda pa pasur arsyetim të mjaftueshëm dhe sugjeron 

që të sigurohen gjykatësit se janë duke u respektuar të drejtat dhe liritë e personave. Megjithatë, 

IKD vlerëson se dënimet duhet të jenë në përputhje me dispozitat ligjore, për të siguruar një 

proces të rregullt dhe të drejtë ndaj të pandehurve, por njëkohësisht, duke dërguar mesazh tek të 

gjithë për qëllimin e shqiptimit të atyre masave.  

 

6. Vlerësimet rreth zgjedhjeve 

Vlerësimet nga vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtarë kanë qenë pozitive, duke përjashtuar këtu 

vlerësimet për veriun, ku theksohet se është cenuar e drejta për të votuar. 

 

                                                 
17 Për 13 persona Prokuroritë Themelore kanë bërë kërkesa për caktim të paraburgimit, ndërsa nga Gjykatat Themelore kanë 
aprovuar paraburgimin vetëm ndaj 5 personave, ndërsa ndaj 5 personave të tjerë ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak dhe ndaj 3 
të tjerëve masën e paraqitjes në stacion policor. Prokuroritë Themelore për 6 persona kanë kërkuar masën e arrestit shtëpiak, të 
cilën e kanë aprovuar gjykatësit. Këta të fundit kanë aprovuar edhe kërkesat e prokurorëve për masën e paraqitjes në polici për 5 
persona ndërsa në procedurë të rregulltë janë lëshuar 48 persona. 
18  Prokurorët e Shtetit kanë bërë ankesa në 4 raste ndaj vendimeve të gjykatave për mos caktim të masës së paraburgimit. 
Caktimi i masës së paraburgimit ndaj 4 personave nga Gjykata Themelore e Gjilanit është ndërruar me arrest shtëpiak nga 
Gjykata e Apelit në Prishtinë, pas ankesave të bëra nga palët.  
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Misioni ndërkombëtar i ENEMO-së për vëzhgimin e zgjedhjeve, sa i përket procesi zgjedhor ka 

theksuar: 

“Raundi i parë i zgjedhjeve në Republikën e Kosovës është administruar në 

mënyrë efikase në atmosferë të qetë, por mbetet sfida e pasaktësive të listës së 

votuesve dhe pamundësimi i një numri te votuesve nga ushtrimi i lirë i të drejtës 

së tyre për votim në komunat në veriun e Kosovës, për arsye të sigurisë.“ 

 

“Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetarë të komunave në Republikën e Kosovës 

ka përmbushur shumë standarde ndërkombëtare për zgjedhje demokratike, 

ndonëse disa çështje të identifikuara që në raundin e parë të zgjedhjeve shkaktojnë 

brengosje, siç është keqpërdorimi i burimeve shtetërore, blerja e votave, votimi 

familjar dhe dhuna në disa vendvotime” 

 

Misioni i Bashkimit Evropian për Vëzhgimin e Zgjedhjeve ka theksuar: 

“Në pjesën më të madhe tët Kosovës, ambienti i zgjedhjeve ishte i qetë dhe 

garuesit ishin në gjendje të zhvillonin fushatën lirshëm. Pretendimet se në disa 

rajone është ushtruar presion mbi punonjësit e shërbimit publik, përfshirë këtu 

edhe mësimdhënësit, për të marrë pjesë në manifestimet e fushatës u vlerësuan 

nga BE MVZ si të besueshme. Task Forca e udhëhequr nga Kryeprokurori ka 

ngritur disa raste të veprave që kanë të bëjnë me fushatën, sipas kodit penal, 

përfshirë këtu frikësimin dhe ofrimin e ryshfetit. Frikësimi dhe presioni i atyre që 

ishin kundër zgjedhjeve kundër aktivistëve politikë dhe votuesve në katër 

komunat veriore kanë kufizuar aktivitetet e fushatës për garuesit, duke krijuar një 

ambient të pafavorshëm për fushatë të lirë.” 

 

“Sikurse në raundin e parë, përfaqësuesit e Task Forcës luajtën një rol të 

rëndësishëm dekurajues, ishin shumë të pranishëm në media dhe rregullisht 

ofronin informacione të reja lidhur me shkeljet gjatë zgjedhjeve. Ata njoftuan për 

hapjen e rasteve penale duke përfshirë edhe për votim në emër të dikujt tjetër, 

posedim të paligjshëm të armëve të zjarrit, pengim të votimit, keqpërdorim të 

pozitës zyrtare dhe shkelje të vullnetit të lirë të votuesve.” 

 

Rrjeti i organizatave jo-qeveritare Demokracia në Veprim ka vlerësuar: 

“Procesi i përgjithshëm i zgjedhjeve lokale të 3 nëntorit 2013, ka qenë një proces i 

qetë, i rregullt dhe demokratik, me përjashtim të veriut të vendit ku kishte 

parregullsi ku, sipas tyre, Institucionet përgjegjëse për sigurinë në atë pjesë të 

vendit nuk kanë arritur të ofrojnë sigurinë e duhur për procesin e votës së lirë dhe 

demokratike.” 
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Njëkohësisht, përfaqësuesit e misioneve diplomatike të vendeve të ndryshme në Prishtinë si dhe 

Bashkimit Evropian kanë vlerësuar se Kosova është e aftë të mbajë zgjedhje të lira dhe fer, dhe 

se qytetarët duke raportuar raste tek organet e drejtësisë kanë treguar përkushtimin e tyre për 

zgjedhje të lira dhe transparente si dhe besimin tek organet e ndjekjes. 

 

7. Rekomandimet 

IKD ka nxjerrë rekomandimet në vazhdim, të cilat do të kontribuonin avancimin e ndjekjes dhe 

gjykimit të rasteve që ndërlidhen me veprat penale kundër të drejtave të votimit: 

•••• Institucionet që janë nënshkrues të Memorandumit të Bashkëpunimit lidhur me zgjedhjet 

e vitit 2013, duhet sa më parë të shkëmbejnë përvojat dhe mësimet e nxjerra nga këto 

zgjedhje ashtu që të identifikojnë mangësitë dhe praktikat e mira dhe të adresojnë 

menjëherë këto çështje. Temat me interes për këtë pjesë do të ishin: 

o Vlerësimi i kornizës ligjore rreth veprave penale kundër të drejtave të votimit 

o Avancimi i akteve normative sa i përket rregullimit të procedurave dhe 

përcaktimit të detajuar të përgjegjësive të zyrtarëve të ndryshëm në procesin 

zgjedhor 

o Avancimi i mënyrave të komunikimit ndërinstitucional 

o Sensibilizimi i opinionit rreth mundësive të bashkëpunimit me organet e drejtësisë 

si dhe edukimi i tyre rreth rreziqeve dhe pasojave juridike në rast të përfshirjes në 

kryerjen e veprave penale kundër të drejtave të votimit. Ndër tjera, këto diskutime 

duhet të shtjellojnë edhe çështjen e ngritjes së besimit të qytetarëve në institucione 

të drejtësisë dhe lajmërimit të rasteve në kanale zyrtare, ku edhe do marrin 

përgjigje nga organet përkatëse. 

•••• PSH dhe PK duhet të avancojnë PSV-të duke u bazuar në praktikat dhe mësimet e nxjerra 

gjatë zbatimit të PSV-ve gjatë këtij procesi të zgjedhjeve. Në këtë pjesë, duhet kushtuar 

kujdes respektimit të kornizës ligjore për të mbrojtur liritë dhe të drejtat e njeriut të 

garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe konventat ndërkombëtare 

•••• PSH dhe PK duhet të zhvillojnë hetime të detajuara siç obligohen me legjislacionin 

pozitiv dhe PSV në drejtim të sigurimit të elementeve të krimit të organizuar, duke 

ndjekur organizatorët e kryesve të krimeve të zgjedhjeve 

•••• PSH duhet të hetoj dyshimet të cilat janë ngritur dhe mund të ngritën rreth mënyrës së 

financimit të partive politike dhe shpenzimeve të këtyre partive politikë, posaçërisht pas 

procesit të auditimit të financave të partive politike 

•••• Prokurorët duhet të mbështesin mirë kërkesat e tyre për shqiptimin e masave për 

sigurimin e të pandehurit në procedurën penale, duke respektuar të drejtat dhe liritë e 

njeriut. Kërkesat e tyre për gjykatën nuk duhet të përpilohen me nguti, pa i analizuar mirë 

rrethanat dhe shkallën e dyshimit ndaj personave, të cilët duhet të sigurohen në 

procedurën penale 
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•••• Gjykatësit sugjerohen të kuptojnë shkallën e rrezikshmërisë, rëndësinë e zgjedhjeve dhe 

veprave penale kundër të drejtave të votimit dhe të shqiptojnë masa adekuate ndaj të 

pandehurve, për të siguruar mbarëvajtjen e procedurës penale, gjithnjë duke respektuar të 

drejtat dhe liritë e njeriut. 

•••• Organet e ndjekjes duhet të avancojnë metodat e hetimit dhe të eliminojnë format e 

ndërlikuara të krimeve, që përfundimisht të eliminohen format e drejtpërdrejta dhe ato të 

tërthorta të kushtëzimit të votimit. 


