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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE  
Siguria e gjykatësve, prokurorëve, viktimave të krimit dhe dëshmitarëve luan rol të 
rëndësishëm në administrimin e drejtësisë në një shoqëri demokratike ku sundon rendi dhe 
ligji, duke u bazuar në vlera dhe praktikat më të mira ndërkombëtare. Ofrimi i sigurisë 
individuale për këto kategori është parakusht për të siguruar në praktikë pavarësinë e 
organeve të drejtësisë në ushtrimin e funksioneve të tyre në mënyrë të drejtë, të paanshme, të 
pavarur dhe të bazuar në ligj. 
 
Praktikat dhe standardet ndërkombëtare i kushtojnë rëndësi të veçantë pavarësisë së 
gjyqësorit gjatë ushtrimit të funksioneve në praktikë. Për këtë arsye janë vendosur praktika 
dhe standarde të larta që ndërlidhen me pavarësinë e gjyqësorit. Kjo pavarësi duhet të 
garantohet nga shteti përmes Kushtetutës dhe ligjeve, sikurse obligohen institucionet 
qeveritare dhe shtetërore të respektojnë dhe të mbështesin pavarësinë e gjyqësorit.  
 
Në Republikën e Kosovës përfundimisht pushteti gjyqësor në aspektin kushtetues dhe ligjor 
mund të konsiderohet i pavarur nga dy pushtetet tjera. Prej shkurtit 2016, Kuvendi i 
Republikës së Kosovës, ka votuar ndryshimet kushtetuese për sa i përket shumicës së 
anëtarëve të Këshillit Gjyqësor të Kosovës që përzgjidhen nga vetë gjyqësori. Gjithashtu 
propozimi i buxhetit tanimë dërgohet drejtpërdrejtë në Kuvendin e Kosovës nga Këshilli  
Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës. Këta hapa formal, nuk janë përcjellë asnjëherë 
në praktikë me vullnet politik për t’iu ndarë buxhet të mjaftueshëm sistemit gjyqësor dhe 
sistemit prokurorial.  
 
Republika e Kosovës përmes legjislacionit në fuqi ka paraparë dispozita të veçanta lidhur me 
mbrojtjen e gjykatësve dhe prokurorëve, duke përcaktuar se ata kanë të drejtë që nga Këshilli 
Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial të kërkojnë masa të veçanta mbrojtëse për veten dhe për 
familjet e tyre atëherë kur kërcënimi ndaj jetës së tyre, apo jetës së një anëtari të familjes, 
vjen nga apo është rezultat i përgjegjësive të tyre gjyqësore dhe prokuroriale. Legjislacioni 
primar nuk është zbatuar në praktikë edhe për shkak të mos nxjerrjes së legjislacionit 
sekondar për sigurinë e gjykatësve dhe prokurorëve. Përderisa, gjykatësit në Kosovë gëzojnë 
mbrojtje individuale formale përmes imunitetit, i cili formalisht garantohet me Kushtetutën e 
Republikës së Kosovës, prokurorët nuk e gëzojnë një imunitet të tillë me Kushtetutë. Ky 
imunitet garantohet për prokurorët vetëm në nenin 23 të Ligjit për Prokurorin e Shtetit. 
Megjithatë, si për gjykatësit si për prokurorët nuk janë krijuar rregulla dhe mekanizëm që e 
garanton zbatimin në praktikë të mbrojtjes individuale të gjykatësve dhe prokurorëve përmes 
imunitetit. 
 
Deri më tash, përpjekjet më të mëdha të institucioneve të drejtësisë në hartimin e politikave 
dhe planeve strategjike për të ofruar siguri për gjykatësit dhe prokurorët kanë përfunduar me 
nënshkrimin e dy Memorandumeve të Bashkëpunimit ndërmjet Këshillit Gjyqësor dhe 
Këshillit Prokurorial me Policinë e Kosovës. Përmes këtyre Memorandumeve janë përcaktuar 
rregulla dhe procedura se si të ofrohet siguria individuale për gjykatësit dhe prokurorët në 
rastet e kërcënimeve të tyre brenda fushë veprimtarisë së tyre gjyqësore dhe prokuroriale.  
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Sa i përket sigurisë së dëshmitarëve dhe viktimave të krimit, Republika e Kosovës ka krijuar 
një bazë ligjore të avancuar, por problemet mbesin në zbatimin e saj në praktikë.  
 
Sa i përket mbrojtjes së viktimave të krimit, mbrojtja ofrohet në Kodin e Procedurës Penale të 
Kosovës. Tutje, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit ka nxjerrë Udhëzimin Nr. 67 /13, për 
zbatimin e nenit 218 të Kodit të Procedurës Penale, përmes të cilit obligon të gjithë 
prokurorët dhe Zyrën për Ndihmë dhe Mbrojtjen e Viktimave që të ndjekin procedurat për 
mbrojtjen e drejtave të viktimave.  
 
Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial kanë dështuar të caktojnë zyrtarin kompetent për 
mbikëqyrjen dhe zbatimin e obligimeve që dalin lidhur me sigurinë e gjykatësve dhe 
prokurorëve dhe mbrojtjen e dëshmitarëve.  
 
Në rast të kërcënimit të gjykatësve dhe prokurorëve, Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli 
Prokurorial obligohet të ndërmerr veprime urgjente, në përputhje me Procedurat Standarde të 
Veprimit për sigurinë individuale të gjykatësve dhe prokurorëve.  
 
Në praktikë reagimet në rastet e tilla nuk janë zbatuar gjithmonë. Ka pasur raste të 
kërcënimeve ndaj gjykatësve, për të cilat Këshilli Gjyqësor nuk ka dhënë mbështetjen e duhur 
për gjykatësin e kërcënuar. Poashtu janë shënuar raste të kërcënimit të prokurorëve, për të 
cilat nuk është njoftuar fare Këshilli Prokurorial dhe nuk ka pasur asnjë reagim, duke u 
heshtur rasti në tërësi.  
 
Në raste të caktuara, prokurorët e caktuar, të cilët janë të ngarkuar me lëndë të natyrës së 
krimeve të rënda, të cilët janë ndier të rrezikuar, kanë kërkuar mbrojtje nga Këshilli 
Prokurorial, por një gjë e tillë nuk është ofruar. Për vlerësimin e rrezikshmërisë së 
prokurorëve apo gjykatësve të kërcënuar vendos Komisioni i Policisë së Kosovës, pa 
përfshirjen e Këshillit Gjyqësor dhe Këshillit Prokurorial, gjë që ka shkaktuar probleme në 
praktikë, pasi janë shfaqur rezerva në lidhje me vlerësimet subjektive për raste të caktuara. 
Kësisoj, një prokurori të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës iu është refuzuar 
mbrojtja nga Policia e Kosovës.  
 
Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial deri më tash kanë injoruar pothuajse në tërësi 
çështjen e sigurisë së gjykatësve dhe prokurorëve. Të dy Këshillat, asnjëherë nuk i kanë ftuar 
Kryetarët e Gjykatave dhe Kryeprokurorët e Prokurorive që të raportojnë për sigurinë 
individuale të gjykatësve dhe prokurorëve.  
 
Ndërkohë, zbatimi i masave të kontrollit të sigurisë në Gjykata dhe Prokurori është në gjendje 
alarmante. IKD ka zhvilluar një hulumtim të gjerë në teren në objektet e të gjitha nivelet e 
Gjykatave, Degët e Gjykatave Themelore, dhe të gjitha nivelet e Prokurorive për të vlerësuar 
zbatimin e masave të sigurisë. 
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Gjetjet tregojnë se në disa prej Gjykatave, Degëve të Gjykatave Themelore dhe Prokurorive 
të gjitha niveleve, nuk ka detektor statik, nuk ka detektor të dorës dhe nuk ka kamera të 
sigurisë. Punonjësit e Gjykatave dhe Prokurorive dhe personat zyrtarë në shumicën e 
Gjykatave dhe Prokurorive nuk i nënshtrohen kontrollit të rojave të sigurimit. Ndërsa, palët i 
nënshtrohen në mënyrë selektive kontrollit të rojave të sigurimit. Procesi i legjitimit dhe 
evidentimit në librat zyrtar të Gjykatave dhe Prokurorive në shumicën e tyre nuk zbatohet, 
ndërsa në disa prej tyre zbatohet në mënyrë selektive. I vetmi institucion që masat e sigurisë 
zbatohen në praktikë është Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit.  
 
Gjetjet dëshmojnë se siguria e gjykatësve, prokurorëve, dëshmitarëve dhe viktimave të krimit 
është e brishtë. Të gjitha këto kategori i nënshtrohen një rreziku të madh për shkak të 
mungesës së mjeteve adekuate dhe sidomos për shkak të moszbatimit të masave të kontrollit, 
legjitimimit dhe evidentimit të palëve që hyjnë në Gjykata dhe Prokurori.  
 
Në disa raste të ushtrimit të kontrollit të masave të sigurisë në Gjykata dhe Prokurori, janë 
shënuar raste kur palët kanë vizituar këto institucione të pajisur me thika, fishekë dhe me 
armë zjarri.  
 
Një aspekt tjetër i sigurisë ndërlidhet me objektet ku ushtrojnë veprimtarinë gjykatësit dhe 
prokurorët dhe ku frekuentojnë dëshmitarët dhe viktimat e krimit. Këto objekte nuk janë të 
pajisura me Plane për Reagime Emergjente për tu mbrojtur nga fatkeqësitë natyrore apo 
fatkeqësitë e tjera. 
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II. METODOLOGJIA 
IKD me qëllim që të përpiloj një raport sa më gjithëpërfshirës dhe analitik, në lidhje me 
sigurinë e gjykatësve, prokurorëve, dëshmitarëve dhe viktimave, ka përdorur metodologji të 
përzier të hulumtimit. Për të qenë sa më të saktë në identifikimin e problemeve si dhe ofrimin 
e rekomandimeve konkrete për zgjidhje, janë mbledhur dhe analizuar në detaje rregullativa 
ligjore vendore dhe ndërkombëtare si dhe dokumente relevante vendore dhe ndërkombëtare, 
të cilat ndërlidhen me sigurinë e gjykatësve, prokurorëve, dëshmitarëve dhe viktimave. Për 
më tepër, janë zhvilluar intervista kualitative me përgjegjësit kryesorë të sistemit të drejtësisë, 
përkatësisht të gjithë Kryetarët, Kryeprokurorët, Mbikëqyrësit e Degëve të Gjykatave 
Themelore, Administratorët e Gjykatave, Ndihmës Administratorët e Gjykatave dhe 
Administratorët e Prokurorive të të gjitha niveleve në lidhje me kornizën ligjore rreth masave 
të sigurisë në Gjykata dhe Prokurori dhe zbatimin e tyre në praktikë në lidhje me sigurinë e 
gjykatësve, prokurorëve, dëshmitarëve dhe viktimave të krimit në Kosovë.  
 
IKD fillimisht ka analizuar aspektin Kushtetues dhe rregullativën ligjore në Republikën e 
Kosovës që ka të bëjë me sigurinë e gjykatësve, prokurorëve, dëshmitarëve dhe viktimave të 
krimit. Gjithashtu, për të plotësuar analizën ligjore, IKD ka bërë një analizë të dokumenteve, 
praktikave dhe standardeve ndërkombëtare relevante që ndërlidhen me sigurinë e gjykatësve, 
prokurorëve, dëshmitarëve dhe viktimave të krimit.  
 
Poashtu, për të qenë sa më të saktë në identifikimin e problemeve si dhe propozimin e 
rekomandimeve konkrete për zgjidhje të problemeve në lidhje me sigurinë në Gjykatat dhe 
Prokuroritë e Republikës së Kosovës, hulumtuesit e IKD-së kanë zhvilluar një hulumtim 
gjithëpërfshirës në teren, duke përfshirë intervistimin e mbi njëqind zyrtarëve në gjykata, 
prokurori, zyrën për mbrojtje dhe ndihmë viktimave të krimit, etj. 
 
Ekipi i hulumtuesve të IKD-së përgjatë një periudhe të caktuar kohore gjatë muajit qershor, 
ka monitoruar të gjitha Gjykatat dhe Prokuroritë e të gjithë niveleve në Republikën e Kosovës 
përfshi: Gjykatën Supreme të Kosovës, Gjykatën e Apelit në Prishtinë, Gjykatën Themelore 
në Prishtinë dhe Degët e saj në Podujevë, Lipjan, Drenas dhe Graçanicë, Gjykatën Themelore 
në Prizren dhe Degët e saj në Dragash dhe Suharekë, Gjykatën Themelore në Gjakovë dhe 
Degët e saj në Malishevë dhe Rahovec, Gjykatën Themelore në Pejë dhe Degët e saj në 
Deçan, Klinë dhe Istog, Gjykatën Themelore në Gjilan dhe Degët e saj në Kamenicë, 
Novobërdë dhe Viti, Gjykatën Themelore në Mitrovicë dhe Degët e saj në Skënderaj dhe 
Vushtrri, Gjykatën Themelore në Ferizaj dhe Degët e saj në Shtërpcë dhe Kaçanik, Zyrën e 
Kryeprokurorit të Shtetit, Prokurorinë e Apelit në Prishtinë, Gjykatën Themelore në Prishtinë, 
Gjykatën Themelore në Prizren, Gjykatën Themelore në Mitrovicë, Gjykatën Themelore në 
Gjilan, Gjykatën Themelore në Gjakovë, Gjykatën Themelore në Ferizaj dhe Gjykatën 
Themelore në Pejë.  
 
Hulumtuesit e IKD-së kanë zhvilluar monitorimin në të gjitha këto institucione të drejtësisë, 
bazuar në indikatorët e përgatitur rreth masave të nevojshme të sigurisë që duhet t’i 
plotësojnë Gjykatat dhe Prokuroritë dhe zbatimin të kontrollit të masave të sigurisë në 
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praktikë për punonjësit e Gjykatave, Prokurorive, zyrtarëve si dhe palëve tjera që kanë 
vizituar këto institucione.  
 
Indikatorët kanë shërbyer për të identifikuar problemet kryesore në lidhje me masat e sigurisë 
dhe zbatimin e tyre në praktikë në Gjykatat dhe Prokuroritë e Republikës së Kosovës. Tutje 
këto informacione kanë shërbyer për të zhvilluar edhe intervistat e thella me të gjithë 
Kryetarët, Kryeprokurorët, Mbikëqyrësit e Degëve të Gjykatave Themelore, Administratorët 
e Gjykatave, Ndihmës Administratorët e Gjykatave dhe Administratorët e Prokurorive të të 
gjitha niveleve në lidhje me kornizën ligjore rreth masave të sigurisë në Gjykata dhe 
Prokurori dhe zbatimin e tyre në praktikë në lidhje me sigurinë e gjykatësve, prokurorëve, 
dëshmitarëve dhe viktimave të krimit në Kosovë. Përveç monitorimit të drejtpërdrejtë të 
IKD-së në këto institucione, të gjitha këto intervista gjysmë të strukturuara janë përfshirë në 
punim për të paraqitur gjendjen reale rreth sigurisë në Gjykata dhe Prokurori, të cilat kanë 
mundësuar edhe nxjerrjen e rekomandimeve konkrete për përmirësimin e sigurisë në këto 
institucione.  
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III. MASAT E SIGURISË NË GJYKATAT DHE PROKURORITË E 
KOSOVËS 

 
a) Analizë e rregulloreve dhe rregullave lidhur me sigurinë e gjykatësve, prokurorëve, 
si dhe viktimave dhe dëshmitarëve 
 
a) Praktikat dhe standardet ndërkombëtare 
 
Siguria e gjykatësve, prokurorëve, viktimave të krimit dhe dëshmitarëve luan rol të 
rëndësishëm në administrimin e drejtësisë në një shoqëri demokratike ku sundon rendi dhe 
ligji dhe të bazuar në vlera dhe praktikat më të mira ndërkombëtare.1 Ofrimi i sigurisë 
individuale për gjykatës, prokurorë, viktima të krimit dhe dëshmitarë nga institucionet e 
përcaktuara me ligj, është parakusht për të siguruar në praktikë pavarësinë e organeve të 
drejtësisë në ushtrimin e funksioneve të tyre në mënyrë të drejtë, të paanshme, të pavarur dhe 
të bazuar në ligj. 
 
Parimet e Bangallorit lidhur me gjyqësorin i kushtojnë rëndësi të veçantë pavarësisë së 
gjyqësorit gjatë trajtimit të çështjeve në praktikë. “Gjyqësia duhet të vendos çështjet në 
mënyrë të paanshme, mbi bazën e fakteve dhe në pajtim me ligjin, pa asnjë kufizim, ndikim të 
papërshtatshëm, presion, kërcënim apo ndërhyrje të drejtpërdrejtë apo indirekte nga askush 
për çfarëdo arsye”.2 
 
Po ashtu, Kombet e Bashkuara në vitin 1985 kanë miratuar parimet bazë lidhur me 
pavarësinë e gjyqësorit. Kombet e Bashkuara kërkojnë nga shtetet që gjatë administrimit të 
drejtësisë të inspirohen nga këto parime dhe të shtojnë përpjekjet që të njëjtat parime të 
zbatohen në praktikë.3 Parimet e miratuara nga Kombet e Bashkuara lidhur me pavarësinë e 
gjyqësorit ndër të tjera përcaktojnë se kjo pavarësi duhet të garantohet nga shtetet përmes 
Kushtetutës apo ligjeve të vendit, sikurse rikujtojnë obligimin që të gjitha institucionet 
qeveritare dhe shtetërore të respektojnë dhe të mbështesin pavarësinë e gjyqësorit. Sikurse 
potencohet që nuk duhet të ketë asnjë lloj ndërhyrje të papërshtatshme në proceset gjyqësore. 
Parimi i pavarësisë së gjyqësorit kërkon që gjyqësorit t’i sigurohet se procedurat gjyqësore 

1 “Të drejtat e njeriut në administrimin e drejtësisë: Manuali për të drejtat e njeriut për gjykatës, prokurorë dhe 
avokatë”. Zyra e Komsionierit të Lartë të Kombeve të Bashkuara. (shih linkun  
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter4en.pdf ) (qasur për herë të fundit me 3 shtator 
2016).  

2 Komentari i Parimeve të Bangallorit për Sjelljen Gjyqësore. Shtator 2007. Faqe 30. Kombet e Bashkuara. Zyra 
për Droga dhe Krime. (shih linkun 
https://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf) (qasur për herë të fundit 
me 3 shtator 2016). 

3 Parimet Bazë të Pavarësisë së Gjyqësorit të miratuara në Kongresin e VII-të të Kombeve të Bashkuara lidhur 
me parandalimin e kriminalitetit dhe trajtimit të të pandehurve. (mbajtur në Milano Gusht 26 - 6 Shtator 1985 
dhe miratuar me Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme 40/32 të dates 29 Nëntor 1985 dhe 40/146 të datës 13 
Dhjetor 1985) (shih linkun at: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx 
) (qasur për herë të fundit me 3 shtator 2016). 

9 
 

                                                           

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter4en.pdf
https://www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx


udhëhiqen në mënyrë të drejtë dhe të drejtat e palëve respektohen, dhe se është obligim i 
shteteve që të sigurojnë resurse adekuate për t’i mundësuar gjyqësorit që t’i ushtrojnë 
funksionet e tyre në mënyrë të përshtatshme. Komisioni i Venecias po ashtu ka përcaktuar 
standardet bazë lidhur me pavarësinë e gjyqësorit.4   
 
Konkluzionet preliminare të Komisionit të Venecias ndër të tjera theksojnë se ekzistojnë 
numër i madh i standardeve të ndryshme lidhur me pavarësinë e gjyqësorit. Sipas Komisionit 
të Venecias, përderisa, në njërën anë ka standarde të detajuara, të cilat janë përgatitur nga 
trupa të përbërë me gjykatës, të njëjtat praktika nuk janë miratuar nga niveli ndërqeveritar.  
 
b) Korniza ligjore dhe rregullative në Republikën e Kosovës  
 
Përfundimisht pushteti gjyqësor në Republikën e Kosovës në aspektin kushtetues dhe ligjor 
mund të konsiderohet i pavarur nga dy pushtetet tjera. Kjo pasi në fund të shkurtit 2016, 
Kuvendi i Republikës së Kosovës, ka votuar ndryshimet kushtetuese për sa i përket shumicës 
së anëtarëve të KGJK-së që përzgjidhen nga vetë gjyqësori dhe propozimit të buxhetit 
drejtpërdrejtë në Kuvendin e Kosovës nga Këshilli  Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i 
Kosovës. Pavarësisht këtyre hapave të rëndësishëm në drejtim të rritjes së pavarësisë së 
sistemit gjyqësor mbetet të shihet nëse do të ketë vullnet politik të aprovohen kërkesat 
buxhetore për të mundësuar funksionimin efikas dhe efektiv të gjyqësorit.5   
 
Po ashtu, me qëllim të arritjes së pavarësisë së gjyqësorit në pajtim me praktikat dhe 
standardet ndërkombëtare është e domosdoshme që Kuvendi i Republikës së Kosovës të 
shpreh vullnetin e plotë për të amandamentuar Kushtetutën lidhur me nenin 105 (1) dhe 109 
(5) lidhur me mandatin fillestar për gjykatës dhe prokurorë. Komisioni i Venecias 
rekomandon që gjykatësit dhe prokurorët të emërohen me mandat të përhershëm deri në 
pensionim. 
 
Garantimi dhe ofrimi i masave të sigurisë individuale për gjykatës, prokurorë, viktima të 
krimit dhe dëshmitarë luan rol qenësor në sigurimin e pavarësisë së sistemit gjyqësor në çdo 
shtet. Republika e Kosovës përmes Ligjit për Gjykata ka paraparë dispozitë të veçantë lidhur 
me mbrojtjen e gjyqtarëve.   
 

“Gjyqtarët kanë të drejtë që nga Këshilli Gjyqësor i 
Kosovës të kërkojnë masa të veçanta mbrojtëse për 
veten dhe për familjet e tyre atëherë kur një kërcënimi 

4 Komisioni Evropian për Demokraci përmes Ligjit, Komisioni i Venecias, Standardet Evropiane mbi 
Pavarësinë e Gjyqësorit. Strasbourg, 3 Tetor 2008. Studimi Nr. 494/2008, CDL-JD(2008)002. (shih linkun 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-JD(2008)002-e ) (qasur për herë të 
fundit me 3 shtator 2016). 

5 Miftaraj E. dhe Musliu B.“Ligjshmëria e Këshillit Gjyqësor dhe Prokurorial të Kosovës”. (Prishtinë: Instituti i 
Kosovës për Drejtësi, 27 prill 2016). Faqe 5. (shih linkun http://kli-ks.org/wp-content/uploads/2016/04/02.-
Ligjshmeria-e-Keshillit-Gjyqesor-dhe-Prokurorial-SHQIP-27.04.20161.pdf ) 
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ndaj jetës së tyre, apo jetës së një anëtari të familjes, 
vjen nga apo është rezultat i përgjegjësive të tyre 
gjyqësore.”6 

 
Kushtetuta e Kosovës përcakton se KGJK siguron pavarësinë dhe paanësinë e sistemit 
gjyqësor. KGJK është institucion plotësisht i pavarur në ushtrimin e funksioneve të tij, i cili 
është kompetent në menaxhimin dhe administrimin e gjykatave, siguron që gjykatat në 
Kosovë të jenë të pavarura, profesionale e të paanshme, dhe të pasqyrojnë plotësisht natyrën 
shumetnike të Republikës së Kosovës e të ndjekin parimet e barazisë gjinore. 
 
Sidoqoftë, KGJK nuk e ka miratuar rregullativën ligjore të brendshme me qëllim të zbatimit 
të nenit 30 të Ligjit për Gjykata që ka të bëjë me masa të veçanta mbrojtëse për gjykatësit dhe 
për familjet e tyre në raste të kërcënimit ndaj jetës së tyre, apo jetës së një anëtari të familjes 
së gjykatësve që vjen nga apo është rezultat i ushtrimit të përgjegjësive të tyre gjyqësore. 
 
Më 28 qershor 2013, KGJK ka nënshkruar Memorandum Bashkëpunimi lidhur me sigurinë 
individuale të gjykatësve në rastet e kërcënimeve të tyre brenda fushë veprimtarisë gjyqësore. 
Po ashtu ky memorandum përcakton që KGJK dhe PK do të shkëmbejnë informata që kanë të 
bëjnë me rrezikun e drejtpërdrejtë ndaj jetës dhe pronës së gjykatësve gjatë ushtrimit të 
funksioneve të tyre gjyqësore.  
 
Memorandumi i nënshkruar mes Këshillit dhe Policisë përcakton mënyrën e bashkëpunimit 
dhe procedurat që duhet të ndiqen lidhur me rastet e kërcënimit të gjykatësve gjatë ushtrimit 
të funksioneve të tyre gjyqësore. Ky memorandum ndër të tjera ka përcaktuar që KGJK të 
caktoj menaxherin e sigurisë brenda Këshillit, i cili do të jetë personi përgjegjës për pranimin 
e informatave në rastet e kërcënimit të gjykatësve, analizimin e intensitetit të rrezikut si dhe 
në bashkëpunim me eprorin e tij të kërkon nga Policia sigurimin e mbrojtjes për gjykatësin e 
kërcënuar. 
 
Obligimet e Policisë nga ky memorandum ndërlidhen me caktimin e personit përgjegjës 
brenda PK-së për të siguruar bashkëpunimin me KGJK-në në pajtim me obligimet e 
memorandumit, dhe se në rast të kërkesave të paraqitura nga Këshilli të veproj në pajtim me 
Ligjin për PK-në dhe Udhëzimin Administrativ për mënyrën e ofrimit të ndihmës organeve 
qeveritare nga Policia.  
 
Po ashtu PK sipas Memorandumit obligohet që në bazë të kërkesave të KGJK-së të marrin 
masat për përshpejtimin e procedurës për të bërë vlerësimin e rrezikut mbi çështjen e caktuar, 
dhe në rastet kur vlerësojnë së kërkesa është e bazuar vendosin për sigurimin e programit 
mbrojtës për gjykatësin e caktuar. Në rastet kur Policia vlerëson se kërkesa është e pa bazuar 
brenda tre ditëve e informon menaxherin e caktuar nga KGJK për arsyet e refuzimit. 
 

6Neni 30. Ligji për Gjykatat. (shih linkun http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-199-
alb.pdf) 
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Memorandumi i miratuar mes Këshillit Gjyqësor dhe Policisë së Kosovës, ka përcaktuar në 
rastet kur e vlerëson Policia se ka rrezik lidhur me çështjen e caktuar, mbrojtja të i ofrohet 
vetëm gjykatësit, duke përjashtuar anëtarët e familjes së tij, apo obligimeve që dalin nga neni 
32 i Ligjit për Gjykatat.   
 
Po ashtu, Ligji për Prokurorin e Shtetit në nenin 22, përcakton se Prokurorët kanë të drejtë që 
nga KPK të kërkojnë masa të veçanta mbrojtëse për veten dhe për familjet e tyre atëherë kur 
kërcënimi për jetën e tij apo të një anëtari të familjes vjen si rezultat i ushtrimit të funksionit 
të tyre prokurorial apo buron nga ai.7 
 
KPK në vitin 2013, ka miratuar Udhëzimin Administrativ lidhur me sigurinë e prokurorëve 
dhe personelit në PSh.8 KPK përmes këtij Udhëzimi synon krijimin e kushteve për punë të 
qetë dhe të sigurt në ambientet e PSh-së për prokurorë, personelin e prokurorisë dhe të gjithë 
personat tjerë që kanë qasje në objektet e prokurorisë. Po ashtu ky udhëzim përcakton 
obligimet e zyrtarëve të sigurisë në PSh dhe personelit tjetër përgjegjës. Administratorët e 
Prokurorive sipas këtij Udhëzimi janë caktuar përgjegjës për mbikëqyrjen e nivelit të 
rrezikshmërisë nëpër prokuroritë që i mbulojnë.   
 
KPK përmes këtij udhëzimi ka paraparë që Zyra e Sigurisë në Sekretariatin e KPK-së të 
përcakton politikat dhe standardet e sigurisë në objektet e Prokurorisë.   
 
Neni 4 i këtij Udhëzimi ka përcaktuar se KPK duhet të miratoj dhe zbatoj procedurat 
standarde të veprimit lidhur me adresimin e mbrojtjes së afërt të prokurorëve dhe anëtarëve të 
familjeve të tyre në rast të kërcënimeve. Po ashtu ky nen ka përcaktuar obligimin e çdo 
prokurorie për implementimin e planeve të sigurisë emergjente. 
 
Zbatimi në praktikë i këtij udhëzimi përcakton obligime konkrete, përgjegjësitë dhe masat që 
duhet në ndërmerren nga rojet e sigurimit në PSh.  

“Në pajtim me këto procedura dhe planet e veçanta 
të sigurimit të Prokurorisë, rojet e sigurimit janë 
përgjegjës për monitorimin dhe garantimin e 
sigurisë në objektet e prokurorisë gjatë dhe pas 
orarit të punës, duke përfshirë, kontrollimin e 
hyrjeve, inspektimin dhe monitorimin e vizitorëve në 
prokurori, patrullimin nëpër korridore, sallat e 
mbledhjeve dhe vendeve jo publike të prokurorisë”.9 

7 Neni 22. Ligji Prokurori të Shtetit. (shih linkun http://www.kuvendikosoves.org/common/docs/ligjet/2010-
225-alb.pdf ) 

8 Udhëzimi Administrativ lidhur me sigurinë e prokurorëve dhe personelit në Prokurori. 19 qershor 2013. (shih 
linkun http://www.psh-ks.net/repository/docs/Nr.728.2013-Udhezim_Administrativ_Nr.08.2013.pdf ) 

9 Neni 5 i Udhëzimit Administrativ lidhur me sigurinë e prokurorëve dhe personelit në Prokurori. 19 qershor 
2013. 
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KPK përmes udhëzimit administrativ ka përcaktuar edhe obligimet dhe përgjegjësitë e 
recepsionistëve nëpër prokurori dhe personelit tjetër në të gjitha prokuroritë në nivel vendi. 
Ky udhëzim përmban dispozita edhe lidhur me masat që duhet të ndërmerren lidhur me 
mbrojtjen e objekteve të Prokurorive, hapësirat e siguruara, etj. Kontrollimi për armë është 
rregulluar me nenin 15 të Udhëzimit, i cili përcakton se “të gjitha armët, të definuara me 
Kodin Penal të Kosovës dhe amendamentet e tyre, janë të ndaluara në prokurori. Rojet e 
sigurimit të prokurorisë janë të obliguar të kontrollojnë për armë të gjithë personat që hyjnë 
në prokurori. Rojet e sigurisë duhet të ndalojnë sjelljen në prokurori të çdo sendi të cilin ata 
mund ta konsiderojnë si të rrezikshëm apo i cili mund të paraqet kërcënim për prokurorinë. 
Çdo person që mban armë, para se të hyjë në prokurori duhet ta lajmëroj menjëherë rojën e 
sigurimit dhe ta prezantoj lejen e armës.  Arma duhet të vendoset dhe mbyllet në dollapin e 
caktuar për ruajtjen e armëve. Çdo individ i cili përpiqet të sjellë armë apo mjete tjera 
eksplozive apo send tjetër të rrezikshëm dhe të i anashkaloj rojet e sigurimit duhet të 
ndalohet sipas nevojës edhe përmes përdorimit të forcës dhe i njëjti të i dorëzohet policisë”. 
 
Masat e sigurisë nëpër prokurori përfshijnë edhe instalimin e alarmeve akustike në rast të 
thyerjes së objekteve të prokurorisë, alarmet nëpër dyer të prokurorisë si dhe trajnimin e 
personelit të sigurisë lidhur me aktivizimin dhe de-aktivizimin e alarmeve, përgjigjen në raste 
të alarmit pas orarit të punës dhe njoftimin e personelit të prokurorisë. 
 
Shkeljet e ligjit dhe kërcënimet duhet të raportohen menjëherë të Kryeprokurori i Prokurorisë 
përkatëse, Administratori i Prokurorisë përkatëse dhe tek Zyra e Sigurimit në Sekretariatin e 
KPK-së. Për çdo kërcënim apo shkelje të ligjit duhet të mbahet shënim dhe të njëjtat duhet të 
evidentohen.  
 
KPK dhe PK më 16 gusht 2013, kanë nënshkruar Marrëveshje Mirëkuptimi10, në fushën e 
sigurisë individuale të prokurorëve në rastet e kërcënimeve ndaj tyre.   
 
Memorandumi i nënshkruar mes KPK-së dhe PK-së, ka të njëjtat përgjegjësi dhe obligime 
sikurse Memorandumi i nënshkruar mes KGJK-së dhe PK-së. Ky memorandum përcakton 
mënyrën e bashkëpunimit dhe procedurat që duhet të ndiqen lidhur me rastet e kërcënimit të 
prokurorëve gjatë ushtrimit të funksioneve të tyre prokuroriale. Ky memorandum ndër të tjera 
ka përcaktuar që KPK të caktoj menaxherin e sigurisë brenda KPK-së, i cili do të jetë personi 
përgjegjës në pranimin e informatave të rastet e kërcënimit të prokurorëve, analizimin e 
intensitetit të rrezikut si dhe në bashkëpunim me eprorin e tij të kërkon nga Policia sigurimin 
e mbrojtjes për prokurorin e kërcënuar. 
 

10 Marrëveshje Mirëkuptimi mes Këshillit Prokurorial të Kosovës dhe Policisë së Kosovës, në fushën e sigurisë 
individuale të prokurorëve në rastet e kërcënimeve ndaj tyre. 16 gusht 2013. (shih linkun http://www.psh-
ks.net/repository/docs/Nr.932.2013-Marreveshje_Mirekuptimi_mes_KPK-se_dhe_Policise_se_Kosoves-
Bashkepunimi_ne_fushen_e_sigurise_individuale_te_prokuroreve_ne_rastet_e_kercenimeve_ndaj_tyre.pdf ) 
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Obligimet e PK-së nga ky memorandum ndërlidhen me caktimin e personit përgjegjës brenda 
Policisë për siguruar bashkëpunimin me KPK-në në pajtim me obligimet e memorandumit, 
dhe se në rast të kërkesave të paraqitura nga KPK të veproj në pajtim me Ligjin për PK-në 
dhe Udhëzimin Administrativ për mënyrën e ofrimit të ndihmës organeve qeveritare nga 
Policia.  
 
Po ashtu PK sipas memorandumit obligohet që në bazë të kërkesave të KPK-së të marrin 
masat për përshpejtimin e procedurës për të bërë vlerësimin e rrezikut mbi çështjen e caktuar, 
dhe në rastet kur vlerësojnë së kërkesa është e bazuar vendosin për sigurimin e programit 
mbrojtës për prokurorin e caktuar. Në rastet kur Policia vlerëson se kërkesa është e pa bazuar 
brenda tre ditëve informon menaxherin e caktuar nga KPK për arsyet e refuzimit. 
 
Edhe Memorandumi i miratuar mes KPK-së dhe PK-së, ka përcaktuar në rastet kur e vlerëson 
Policia se ka rrezik lidhur me çështjen e caktuar, mbrojtja të i ofrohet vetëm prokurorit, duke 
përjashtuar anëtarët e familjes së tij, apo obligimeve që dalin nga neni 22 i Ligjit për PSh. 
 
KPK në tetor të vitit 2013, kishte miratuar edhe Planin e Reagimit Emergjent për mbrojtje 
nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera për objektin e PSh-së në Prishtinë.11 
 
Plani i Reagimit Emergjent i miratuar nga KPK kishte për qëllim mbrojtjen e personelit dhe 
hapësirat e objektit të ish-Bankës së Lubjanës në Prishtinë. Në këtë objekt deri në vitin 2015, 
ishin të vendosura PTh në Prishtinë, Prokuroria e Apelit, Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, 
Zyra për Ndihmë dhe Mbështetje Viktimave të Krimit dhe KPK.   
 
Plani i Reagimit Emergjent përcaktonte procedurat, të cilat duhej ndjekur gjatë situatave 
emergjente, me qëllim të ruajtjes së jetës, shëndetit, sigurisë dhe mirëqenies së punëtorëve 
dhe vizitorëve në hapësirat e punës së PSh-së dhe për të siguruar mbrojtjen e pasurisë së saj 
gjatë situatave emergjente.  
 
Ky plan kishte përcaktuar edhe themelimin e Këshillit për Reagim Emergjent, që përbëhej 
nga Koordinatori, i cili kishte kompetencë dhe përgjegjësi për të koordinuar punët dhe detyrat 
e Këshillit për Reagim Emergjent. Zëvendës-Koordinatori ishte si ndihmës i parë i 
Koordinatorit Emergjent. Ndihmës Koordinatori kishte përgjegjësi për të caktuar dhe 
mbikëqyrur aktivitetet e kujdestarëve të kateve, dhe kujdestarët e kateve, me kompetencë dhe 
përgjegjësi për të mbikëqyrur dhe kontrolluar mbarëvajtjen e evakuimit të personelit nga 
hapësira e tyre përgjegjëse.   
 
Duke pasur parasysh se ky plan ishte hartuar lidhur me ndërtesën e ish-Bankës së Lubjanës, 
me transferimin e PTh në Prishtinë, Prokurorisë së Apelit dhe Zyrës për Ndihmë dhe 
Mbështetje Viktimave të Krimit në Pallatin e Drejtësisë, dhe Zyrës së Kryeprokurorit të 

11 Plani i Reagimit Emergjent për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera për objektin e 
Prokurorit të Shtetit në Prokurorin e Shtetit në Prishtinë. 7 tetor 2013. (shih linkun http://www.psh-
ks.net/repository/docs/Nr_1071_2013-Plani_i_Reagimit_Emergjent.pdf 
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Shtetit dhe Këshillit Prokurorial në objekt tjetër, Plani i Reagimit Emergjent i miratuar në 
vitin 2013, tanimë nuk është i aplikueshëm. 
 
Memorandumet e Bashkëpunimit në mes të KGJK-së, KPK-së dhe PK-së, lidhur me sigurinë 
individuale të gjykatësve dhe prokurorëve në rast të kërcënimit të tyre, ishin të bazuara edhe 
në Udhëzimin Administrativ për mënyrën e ofrimit të ndihmës organeve qeveritare nga PK-
ja, i cili ishte miratuar nga Qeveria e Kosovës më 11 mars 2013.  
 
Ky Udhëzim Administrativ12 ka për qëllim të rregulloj mënyrat, format dhe procedurat e 
ofrimit të ndihmës nga PK-së, institucioneve qeveritare në nivel qendror dhe lokal, si dhe 
institucioneve ndërkombëtare dhe se dispozitave të këtij Udhëzimi Administrativ duhet tu 
përmbahen PK-ja dhe të gjitha institucionet dhe organizatat qeveritare në nivel qendror dhe 
lokal, të cilat vlerësojnë dhe kanë arsye për të besuar se siguria e personit ose e personave që 
kryejnë detyra publike mund të rrezikohen për shkak të rezistimit të mundshëm ndaj 
veprimeve të tyre. 
 
Udhëzimi Administrativ i miratuar nga Qeveria e Kosovës përmbante informacione lidhur me 
përmbajtjen e kërkesës për ndihmë policore, e cila kërkesë zyrtare duhej të ishte me shkrim 
dhe të përmbante: 
 
• Emrin e institucionit/ organizatës;   
• Emrin e parashtruesit të kërkesës;   
• Informatat kontaktuese;   
• Llojin e ndihmës;   
• Arsyet e kërkesës;   
• Informatat e hollësishme për vendin, kohën dhe rrethanat tjera relevante lidhur me 
kërkesën. 
 
Po ashtu Udhëzimi përcaktonte se kërkesa duhet t’i drejtohet Stacionit Policor në territorin e 
së cilës kërkohet ndihma, së paku 72 orë para fillimit të dhënies së ndihmës. Përjashtimisht 
në rastet e veçanta koha për kërkimin e ndihmës policore mund të jetë edhe më e shkurtër se 
72 orë por jo më e shkurtër se 24 orë dhe duhet të argumentohet\arsyetohet me shkrim siç 
përcaktohet me Udhëzimin Administrativ.   
 
Udhëzimi Administrativ i miratuar nga Qeveria, përcaktonte se stafi komandues i policisë, 
bazuar në vlerësimin e rrezikshmërisë, do të merr vendim lidhur me kërkesën për ofrimin e 
dhënies së ndihmës.  Në rastet e kërcënimeve ndaj gjykatësve dhe prokurorëve, kërkesat e 
paraqitura nga KGJK dhe KPK, vlerësohen ekskluzivisht nga stafi komandues i PK-së lidhur 
me nivelin e rrezikshmërisë dhe se vendimi lidhur me pranueshmërinë e kërkesës ishte e 

12 Udhëzim Administrativ për mënyrën e ofrimit të ndihmës organeve qeveritare nga Policia e Kosovës. Qeveria 
e Republikës së Kosovës. 11 mars 2013. (shih linkun 
http://www.kosovopolice.com/repository/docs/UDHEZIM_ADMINISTRATIV_NR_02_2013_PER_MENYRE
N_E_OFRIMIT_TE_NDIHMES_ORGANEVE_QEVERITARE_NGA_POLICIA_E_KOSOVES.pdf ) 
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drejtë ekskluzive e PK-së, pa ndonjë pjesëmarrje apo vendimmarrje nga ana e gjyqësorit dhe 
prokurorisë.  
 
Udhëzimi Administrativ po ashtu përcaktonte mënyrën e bashkëpunimit të Policisë me 
institucionet qeveritare në nivel qendror dhe lokal dhe me institucionet ndërkombëtare.  
 

“Policia e Kosovës do të ofroj ndihmë policore institucioneve qeveritare në 
nivel qendror dhe  lokal në ushtrimin e autorizimeve publike, vetëm atëherë 
kur institucionet kanë përmbushur obligimet e tyre ligjore në fushë-
veprimtarinë e tyre dhe nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të vazhduar më tutje 
në funksionimin e tyre normalisht.  Mënyra e ofrimit të ndihmës policore 
për institucionet ndërkombëtare bëhet sipas marrëveshjeve ndërkombëtare 
dhe protokolleve të tyre, ashtu siç përcaktohet me nenin 9 të Ligjit mbi 
Policinë.”13 

 
Ligji për PK-në përcakton parimet lidhur me bashkëpunimin me institucionet qendrore dhe 
me ato lokale të qeverisjes. Policia bashkëpunon me institucione të qeverisjes qendrore të 
Republikës së Kosovës që janë përgjegjëse në fushën e sigurisë. Bashkëpunimi i tillë 
rregullohet me akte nënligjore të qeverisë dhe me memorandume të mirëkuptimit, të 
miratuara nga ministri. Me kërkesë të institucioneve të qeverisjes qendrore ose lokale, policia 
është e autorizuar t’ju ofroj ndihmë në kryerjen e detyrave publike, kur ka arsye për të besuar 
se siguria e personit ose e personave që kryejnë detyra publike mund të rrezikohet për shkak 
të rezistimit të mundshëm ndaj veprimeve të tyre.14 
 
Qeveria e Kosovës gjatë vitit 2014 ka miratuar Strategjinë për Asistencë në Sektorit e 
Sundimit të Ligjit në Kosovë për vitet 2016 - 2019. Strategjia ndër të tjera konfirmon se sa i 
përket funksionalitetit të mirëfilltë të sistemit të drejtësisë, janë edhe dy çështje, të cilat deri 
më tani nuk janë adresuar mjaftueshëm. Së pari, administrata e sistemit gjyqësor dhe 
prokurorial ende punon sipas Ligjit për Shërbimin Civil; dhe së dyti, për çështjen e sigurisë 
personale për gjyqtarë, prokurorë dhe policë ende nuk ka një bazë ligjore në hartim që do të 
rregullonte këtë çështje sipas praktikave ndërkombëtare.15  
 
Strategjia për Asistencë në Sektorin e Sundimit të Ligjit ka paraparë si objektiv strategjik  në 
vitet 2016-2019, përmirësimin e pavarësisë, efiçencës, efektivitetit, llogaridhënies dhe 
paanshmërisë së sistemit të drejtësisë. Kjo strategji konfirmon se për të pasur reformim të 
suksesshëm të sistemit gjyqësor dhe prokurorial, Kosova në vitet që vijnë duhet të 

13Neni 6 i Udhëzimit Administrativ për mënyrën e ofrimit të ndihmës organeve qeveritare nga Policia e 
Kosovës, miratuar nga Qeveria e Kosovws më 11 mars 2013.  

14 Neni 8 i Ligjit për Policinë. (shih linkun http://www.kosovopolice.com/repository/docs/Ligji_i_Policise1.pdf ) 

15 Strategjia për Asistencë në Sektorin e Sundimit të Ligjit në Kosovë 2016-2019 (Drejtësi dhe Punë të 
Brendshme). (shih linkun http://www.md-
ks.net/repository/docs/Strategjia_per_Asistence_ne_Sektorin_e_Sundimit_te_Ligjit_ne_Kosove_2016....pdf) 
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përqendrohet edhe në përmirësimin dhe avancimin e sigurisë dhe masave mbrojtëse për 
gjyqtarë, prokurorë, dëshmitarë, ankues, personelin e gjykatave. Në këtë kuadër hyn edhe 
përmirësimi, avancimi dhe harmonizimi i legjislacionit primar dhe sekondar të sistemit 
gjyqësor dhe prokurorial konform praktikave më të mira të BE-së.  
 
c) Të drejtat dhe mbrojtja e viktimave të krimit 
 
Legjislacioni vendor që rregullon të drejtat e viktimave të krimit në Kosovës, përfshin, por 
nuk kufizohet, në: 
 
• Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Kapitulli II të drejtat dhe liritë themelore. 
• Ligji për mbrojtje nga dhuna në familje. 
• Ligji për procedurën kontestimore. 
• Korniza ligjore për mbrojtjen e viktimave të trafikimit me njerëz:  
• Ligji kundër trafikimit me njerëz  
• Procedurat standarde të veprimit për personat e trafikuar në Kosovë 
• Standardet minimale të kujdesit për viktimat e trafikimit, etj. 
 
Praktikat dhe standardet ndërkombëtare të aplikueshme në Kosovë, lidhur me mbrojtjen e të 
drejtave të viktimave të krimit: 
 
Neni 22 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës jep një listë të gjerë të dokumenteve që kanë 
zbatueshmëri të drejtpërdrejtë, dhe që ndërlidhen me praktikat dhe standardet më të larta 
ndërkombëtare lidhur me të drejtat dhe liritë e njeriut, dhe që në rast konflikti me dispozitat 
ligjore vendore  kanë prioritet, që përfshijnë: 
 
• Deklaratën Universale për të Drejtat e Njeriut; 
• Konventën Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive Themelore të Njeriut dhe 
Protokollet e saj; 
• Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile e Politike dhe Protokollet e saj; 
• Konventën Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; 
• Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit Racor;  
• Konventën për Eliminimin e të gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Gruas; 
• Konventën për të Drejtat e Fëmijës; 
• Konventën kundër Torturës dhe Trajtimeve e Ndëshkimeve të tjera mizore, 
jonjerëzore dhe poshtëruese; 
 
Po ashtu, Kushtetuta e Kosovës përmes nenit 53 ka përcaktuar se të drejtat e njeriut në 
Kosovë, duhet të interpretohen në pajtueshmëri me vendimet e Gjykatës Evropiane për të 
Drejtat e Njeriut.  
 
Duke pasur parasysh synimet e Republikës së Kosovës për të qenë pjesë e Këshillit të 
Evropës është me rëndësi që praktikat, sidomos në fushën e ofrimit të mbrojtjes për viktimat 
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e krimit të jenë në linjë edhe me dokumente tjera relevante që rregullojnë këtë fushë e që 
përfshijnë por nuk kufizohen në16:  
 
• Deklaratën e Asamblesë së Përgjithshme të OKB mbi parimet bazë të drejtësisë për 
viktimat e krimit dhe abuzimit të pushtetit. 
 Direktivën e Parlamentit dhe e Këshillit Evropian për krijimin e standardeve minimale 
për të drejtat, mbështetjen dhe mbrojtjen e viktimave të krimit. 
 Direktivën e Parlamentit dhe e Këshillit Evropian për parandalimin dhe luftimin e 
trafikimit me qenie njerëzore dhe mbrojtjen e viktimave të saj. 
 Direktivën Evropiane për kompensimin e viktimave të krimeve të dhunshme. 
 
Neni 221 i Kodit të Procedurës Penale17 përcakton masat dhe mbrojtjen e dëshmitarëve dhe 
viktimave të krimit. Prokurori i Shtetit, i pandehuri, mbrojtësi, i dëmtuari, dëshmitari 
bashkëpunues apo dëshmitari, në cilëndo fazë të procedurës mund t’i paraqesin gjyqtarit 
kompetent kërkesë me shkrim për masën mbrojtëse ose urdhrin për anonimitet kur ka rrezik 
serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin apo anëtarët e familjeve të 
tyre. Gjyqtari mund të urdhërojë masën mbrojtëse për të dëmtuarin, dëshmitarin 
bashkëpunues ose dëshmitarin kur ai konstaton se:  
 
• Ekziston rrezik serioz për të dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin ose 
për anëtarin e familjes së tij; dhe   
• Masa mbrojtëse është e domosdoshme për të parandaluar rrezikun serioz për të 
dëmtuarin, dëshmitarin bashkëpunues, dëshmitarin ose anëtarin e familjes së tij.   

Sa i përket viktimave të krimit apo dëshmitarëve në çështje penale, ekziston Zyra për 
Mbrojtje dhe Ndihme Viktimave (ZMNV), e cila në bazë të ligjit funksionon si zyrë e 
pavarur brenda Zyrës se Kryeprokurorit të Shtetit. ZMNV është përgjegjëse për të siguruar që 
politikat e ZMNV-së të jenë në pajtim me politikat e Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit dhe 
KPK-së. ZMNV vepron si Zyre Qendrore në Prishtinë dhe ka shtatë (7) zyre të vendosura në 
PTh-të si Zyre Regjionale. Mbrojtësit e Viktimave punojnë në raste të veçanta 24 orë në ditë, 
7 ditë në javë duke e mbuluar tërë Kosovën. ZMNV ndihmon dhe përfaqëson viktimat e 
dhunës në familje, trafikimit me qenie njerëzore, abuzimet keqtrajtimet e fëmijëve, dhunimet, 
vrasjet, si dhe viktima të tjera të krimit, përfaqëson, viktimat në polici, prokurori dhe gjykata. 
 
Mbrojtësit e Viktimave janë persona të autorizuar zyrtar, të cilët ofrojnë mbështetje dhe 
ndihmë viktimave të krimit për të pasur qasje në organet e drejtësisë, është përfaqësuesi i 
autorizuar, i cili ka kompetencë për: ta njoftuar palën e dëmtuar për të drejtat e tij/saj, dhe 
përfaqësimin e interesave të viktimës në procedurën në prokurori dhe gjykatë; dhe kur është e 
nevojshme, e referon viktimën tek ofruesit tjerë të shërbimeve, vepron në emër të viktimës 

16 Neni 4 i Procedurave Standarde të Veprimit për Zyrën për Ndihmë dhe Mbrojtje Viktimave të Krimit. (shih 
linkun http://www.psh-ks.net/repository/docs/ZMNV_28022014.pdf ) 

17 Kodi i Procedurës Penale. (shih linkun http://www.kpk-
rks.org/assets/cms/uploads/files/Kodi_i_procedures_penale.pdf ) 
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kur është e nevojshme dhe e duhur për ta ndaluar shkeljen e të drejtave të viktimës dhe për të 
kërkuar veprim për garantimin e mbrojtjes së tyre.  
 
ZMNV kompetencat dhe përgjegjësitë i ushtron në bazë të Rregullores për Mandatin, 
Strukturën dhe Funksionimin e Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave të Krimit, 
miratuar nga KPK, në vitin 2013.18 
 
Neni 3 i kësaj Rregullore, i cili përcakton mandatin e kësaj Zyre, konfirmon nevojën se shteti 
e ka për obligim që t’i mbrojë të drejtat e njeriut të popullatës së saj. Ndjekja e rasteve penale 
është kompetencë dhe përgjegjësi e shtetit, përderisa të drejtat e viktimave dhe kryesve janë 
çështje të rëndësishme që duhet të merren në konsideratë nga sistemi gjyqësor, dhe se shteti 
duhet të sigurojë që të drejtat e njeriut të mos harrohen gjatë procedurave penale. ZMNV 
është e vendosur në kuadër të Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit, dhe se institucioni i 
Kryeprokurorit të Shtetit ka përgjegjësi primare për të siguruar drejtësi në çështjet penale. 
ZMNV e ka për obligim ligjor që të sigurojë mbrojtje të të drejtave të viktimave në sistemin e 
drejtësisë gjatë të gjitha fazave të procedurës gjyqësore dhe parapenale, duke përfshirë 
procedurën e hetimeve, ndjekjes penale deri në aktgjykim. Obligimet dhe mandati i ZMNV 
përfshinë edhe rastet kur Shteti përmes gjykatës mund t’i kufizoj të drejtat dhe privilegjet e 
kryesit të veprës penale përmes urdhrit për mbrojtje.   
 
Në kuadër të ZMNV ekziston edhe linja ndihmëse, e cila është linjë publike pa pagesë me 
përgjegjësi dhe mandat për të ofruar informata, këshilla dhe udhëzime për viktimat e krimit 
dhe personat tjerë të interesuar, duke përfshirë referimin e rasteve tek institucionet përkatëse.  
 
Kryeprokurori i Shtetit më 18 tetor 2013, ka nxjerr Udhëzim mbi Procedurat Standarde të 
Veprimit lidhur me ZMNV.19 Dispozitat e  përgjithshme të Udhëzimit përcaktojnë se të gjitha 
viktimat e krimit kanë të drejtë në mbrojtjen e të drejtave të tyre, dhe së këtë ndihmë mund ta 
kërkojnë nga ZMNV-ja. ZMNV-ja mund të ndajë burime për t’u siguruar që viktimat më të 
ndjeshme të marrin vëmendje dhe shërbime me prioritet. ZMNV-ja ofron shërbime për të 
gjitha viktimat që kërkojnë një gjë të tillë.  Kryeprokurori i Shtetit është përgjegjës për 
identifikimin e kategorive të viktimave të krimit që duhet të trajtohen me prioritet. 
 
Udhëzimi mbi Procedurat Standarde të Veprimit të ZMNV-ve, njeh të drejtat bazike të 
viktimave të garantuara sipas Kodit të Procedurës Penale. Për të balancuar humbjen e të 
drejtës për të ndërmarr padi private, të drejtat e viktimave janë rritur dukshëm në Kodin e 
Procedurës Penale. Sipas nenit 62, pala e dëmtuar ka një sërë të drejtash, ku përfshihen e 
drejta që viktima e krimit të trajtohet me respekt nga akterët shtetëror të përfshirë në 

18 Rregullore për mandatin, strukturën dhe funksionimin e Zyrës për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave të Krimit, 
miratuar nga Këshilli Prokurorial i Kosovës më 24 tetor 2013. (shih linkun http://www.psh-
ks.net/repository/docs/Nr.1188.2013-
Rregullore_mbi_Mandatin_,Strukturen_dhe_Funskionimin_e_ZMNV....pdf ). 

19 Udhëzim mbi Procedurat Standarde të Veprimit për Zyrën për Ndihmë dhe Mbrojtje Viktimave të Krimit. 
(shih linkun http://www.psh-ks.net/repository/docs/ZMNV_28022014.pdf ). 
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procedura penale, të lajmërohet për procedurën penale, t’i garantohet statusi i palës në 
procedurë penale, të kërkojë kompensim të urdhëruar nga gjykata nga i pandehuri i dënuar 
dhe të kërkojë kompensim nga shteti në rast se ai nuk sigurohet nga i pandehuri. Të drejtat e 
cekura më lartë paraqesin vetëm të drejtat themelore, të cilat i takojnë viktimës. Kodi i 
Procedurës Penale parasheh edhe të drejta tjera procedurale për viktimat në tërë tekstin e tij.  
 
Procedurat Standarde të Veprimit të ZMNV-ve përcaktojnë edhe procedurat lidhur me 
trajtimin dhe  prioritizimin e veprave penale specifike nga mbrojtësit e viktimave në tërë 
territorin e Kosovës, ku hyjnë: 
 
• Veprat penale të trafikimit. Detyrat e mbrojtësit të viktimave në rastet e trafikimit 
janë paraparë në Procedurat Standarde të Veprimi  kundër trafikimit dhe standardet minimale 
të kujdesit për viktimat e trafikimit. 
 
• Veprat penale të dhunës në familje. Dhuna në marrëdhëniet e ngushta/të afërta është 
një problem serioz, shpeshherë, i fshehur social, i cili mund të shkaktojë traumë sistematike 
psikologjike dhe fizike me pasoja të rënda për shkak se dhunuesi/shkelësi është personi të 
cilit i beson viktima. Andaj, viktimat e dhunës në marrëdhënie të ngushtë/të afërt mund të 
kenë nevojë për masa të veçanta të mbrojtjes veçanërisht nëse viktimat varen nga kryerësi në 
aspektin ekonomik, social apo nëse e ndajnë të njëjtën shtëpi. Detyrat e mbrojtësit të 
viktimave në veprat penale të dhunës në familje janë paraparë në Ligjin për mbrojtjen kundër 
dhunës në familje dhe procedurat standarde të veprimit për mbrojtjen kundër dhunës në 
familje.    
• Veprat penale kundër integritetit seksual. Veprat penale kundër integritetit seksual 
janë vepra ku një person e detyron një person tjetër për t’u përfshirë në çfarëdo lloji të 
aktivitetit seksual pa pëlqimin e atij personi. Veprat penale kundër integritetit seksual mund 
të përfshijnë sulmin seksual, dhunimin, abuzimin seksual të fëmijëve, abuzimin seksual të 
personave me paaftësi mendore, pornografinë, detyrimin në prostitucion dhe vepra tjera 
penale të përkufizuara në Kodin Penal të Kosovës, Kapitullin XX veprat penale kundër 
integritetit seksual.20 

20 Procedura. Gjatë reagimit me viktimat e kësaj kategorie, mbrojtësi i viktimave do t’i ndjekë dispozitat e 
përgjithshme procedurale të përshkruara në këtë dokument së bashku me procedurat specifike shtesë. Mbrojtësi i 
viktimave do të njoftohet për rastin nga zyrtarët policor ose përmes telefonit kur mbrojtësi i viktimave është 
kujdestar ose përmes RDI-së. Mbrojtësi i viktimave e fillon kontaktin me viktimën ditën vijuese të punës pas 
identifikimit të viktimës. Gjatë kontaktit të parë, mbrojtësi i viktimave e informon viktimën lidhur me të drejtat 
e tij/saj dhe procesin penal. Mbrojtësi viktimave do t’i përgjigjet thirrjes në spital apo në stacionon policor pas 
njoftimit nga policia rreth rastit kur janë plotësuar kushtet nga Kapitulli II. Mbrojtësi do të bëjë përpjekje që të 
ofrojë përkrahje emocionale dhe ta ndihmojë viktimën për t’i kontaktuar anëtarët tjerë të familjes. Mbrojtësi i 
viktimave gjatë kontaktit të parë i shmanget pyetjeve të detajuara apo intime për viktimën. Mbrojtësi i viktimave 
e informon viktimën përkitazi me sëmundjet seksualisht të transmetueshme dhe për mundësinë që viktima t’i 
nënshtrohet ekzaminimit mjekësor në qendrën mjekësore për të përcaktuar nëse viktima e ka marrë ndonjërën 
nga këto sëmundje.  Nëse viktima është fëmijë, MV-ja  sigurohet nëse zyrtarët policor e kanë kontaktuar 
Qendrën për Punë Sociale. Mbrojtësi i viktimave duhet të mbetet i pranishëm derisa ai/ajo të ndjehet se ka bërë 
punë të arsyeshme për ofrimin e përkrahjes emocionale fillestare. Mbrojtësi sigurohet që viktima të jetë 
informuar për të drejtat e tij/saj, për emrin dhe informatat kontaktuese të hetuesit të cilit iu është caktuar rasti, 
numrin e mbrojtësit të viktimave dhe numrin e linjës ndihmëse. 
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• Vepra Penale- Vrasja. Vrasja është privimi nga jeta e një personi nga një person 
tjetër. Vrasjet  përfshijnë të gjitha  llojet e vrasjeve siç definohet me KPK. Sipas Direktivës së 
BE-së  anëtarët e familjes së viktimës së vrarë gëzojnë statusin e viktimës. Andaj, është 
përgjegjësi e mbrojtësve të viktimave të kujdesen që kësaj kategorie të viktimave, sikur edhe 
kategorive tjera, tu ofrohen informatat dhe mbështetja e nevojshme, në rastet kur ato e 
kërkojnë. 
• Vepra penale Grabitja. Grabitja është akti i marrjes së kundërligjshme të pasurisë së 
personit tjetër përmes dhunës apo frikësimit. 
 
Neni 18 përcakton, bashkëpunimin dhe bashkërendimin e ZMNV me organet dhe 
institucionet e tjera lidhur me zbatimin e ligjit. Identifikimi i çdo viktime të krimit fillon me 
zbatuesit e ligjit. Agjencitë për zbatimin e ligjit janë përgjegjëse për identifikimin e veprave 
penale dhe mbledhjen e provave që mbështesin ndjekjen e këtyre veprave në gjykatë me 
qëllim të sjelljes së kryerësve para drejtësisë. Viktimat, si subjekt i krimit, janë burime të 
rëndësishme të informacionit për zbatuesit e ligjit. Zyrtarët policor janë zakonisht organi i 
parë shtetëror që vendos kontakt me viktimën e krimit. Si të tillë, është me rëndësi që zyrtarët 
policor t’i kuptojnë dhe respektojnë të drejtat e viktimave të krimit. Pasi që mbrojtësit e 
viktimave kanë mandat për mbrojtjen e të drejtave të viktimave të krimit, është me rëndësi që 
këto dy grupe të punojnë së bashku për arritjen e qëllimeve të tyre. 
 
Po ashtu Kosova ka miratuar Ligjin kundër Dhunës në Familje në vitin 2010.21 Ky ligj ka për 
qëllim parandalimin e dhunës në familje, në të gjitha format e saj, me masa të përshtatshme 
ligjore, të pjesëtarëve të familjes, që janë viktima të dhunës në familje, duke u kushtuar 
vëmendje të veçantë fëmijëve, të moshuarve dhe personave me aftësi të kufizuara. Ky ligj, po 
ashtu, ka për qëllim edhe trajtimin e kryerësve të dhunës në familje dhe lehtësimin e 
pasojave. Përderisa KGJK dhe KPK gjatë vitit 2014 kanë caktuar Koordinatorë në Gjykatat 
dhe Prokuroritë Themelore nga radhët e gjykatësve dhe prokurorëve për të trajtuar rastet e 
dhunës në familje. Caktimi i Koordinatorëve në Gjykata dhe Prokurori është bërë me qëllim 
të trajnimit dhe specializimit të gjykatësve dhe prokurorëve në fushën e dhunës në familje 
dhe trajtimit të rasteve me prioritet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 Ligji për Mbrojtje nga Dhuna në Familje. Kuvendi i Republikës së Kosovës. (shih linkun http://abgj.rks-
gov.net/Portals/0/Ligji%20për%20Mbrojtje%20nga%20Dhuna%20në%20Familje.pdf ) 
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b) Analizë e legjislacionit të aplikueshëm lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve dhe 
zbatimi në praktikë në Kosovë 

 
a) Praktikat dhe standardet ndërkombëtare 
 
Mundësia që dëshmitarët të japin dëshmitë dhe kontributin e tyre në proceset gjyqësore apo 
ofrimin e bashkëpunimit të tyre me institucionet dhe agjencitë që zbatojnë ligjin, pa ndjenjën 
e frikës, kërcënimit apo ndërhyrjeve tjera, është qenësore për çdo shoqëri ku sundon ligji dhe 
e drejta. Me qëllim që shtetet të fitojnë besimin e dëshmitarëve për të dëshmuar në procese 
gjyqësore që ndërlidhen me vepra penale si krimi i organizuar, krimi trans nacional, krimet e 
luftës, korrupsioni i niveli të lartë, trafikimet me qenie njerëzore, narkotikë apo veprat penale 
tjera serioze, është e domosdoshme të miratojnë legjislacionin përkatës për t’iu ofruar 
mbrojtje dhe siguri dëshmitarëve potencial. Miratimi i legjislacionit dhe politikave përkatëse 
duhet të sigurojë mbrojtje jo vetëm për dëshmitarët e mbrojtur por edhe për anëtarët e 
familjeve të tyre. 
 
Konventa e Kombeve të Bashkuara kundër krimit të organizuar trans nacional, përcakton se 
shtetet anëtare të kësaj konvente duhet të ndërmarrin masa të përshtatshme për të siguruar 
mbrojtje efektive nga kërcënimet apo sulmet ndaj dëshmitarëve që japin dëshmi në rastet që 
ndërlidhen me krimin e organizuar trans nacional. Masat e ndërmarra duhet të përfshinë 
mbrojtjen fizike, ri-alokimin dhe mos zbulimin apo kufizimin e zbulimit të identitetit dhe 
vendndodhjes së dëshmitarit, duke përfshirë përcaktimin e rregullativës ligjore që lejon që 
marrja e dëshmisë të bëhet në atë mënyrë që mundëson sigurinë e dëshmitarit të mbrojtur. Po 
ashtu shtetet anëtare duhet të konsiderojnë arritjen e marrëveshjeve me shtete tjera për ri-
alokimin e dëshmitarëve.   
 
Mbrojtja e viktimave të krimit dhe dëshmitarëve janë adresuar në mënyrë eksplicite po ashtu 
edhe në protokollet për zbatimin e Konventës për Krimin e Organizuar.   
 
Rezoluta e Këshillit të Bashkimit Evropian më 23 nëntor 1995, lidhur me mbrojtjen e 
dëshmitarëve në luftën lundër krimit të organizuar ndërkombëtar ka mandatuar shtetet anëtare 
të garantojnë mbrojtjen e duhur të dëshmitarëve kundër të gjitha formave të kërcënimit të 
drejtpërdrejtë apo të tërthortë, presionit, kërcënimeve apo ndërhyrjeve para, gjatë dhe pas 
gjykimit në luftën kundër krimit të organizuar. 
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b) Korniza ligjore në Kosovë lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve 
 

Kuvendi i Republikës së Kosovës në vitin 2011, ka miratuar Ligjin për Mbrojtjen e 
Dëshmitarëve në Kosovë.22 Para miratimit të këtij Ligji dhe hyrjes së tij në fuqi më 1 shtator 
2012, Kosova mbrojtjen e dëshmitarëve e kishte të rregulluar kryesisht përmes Rregulloreve 
të UNMIK-ut23 apo dispozitave të Kodit të Përkohshëm të Procedurës Penale.24 
 
Rregullorja e UNMIK-ut 2001/20, e cila kishte hyrë në fuqi më 20 shtator 2001, kishte 
përcaktuar dispozita lidhur me mbrojtjen e palëve të dëmtuara dhe të dëshmitarëve në 
procedurën penale, duke pranuar se kërcënimi i palëve të dëmtuara dhe i dëshmitarëve i 
rrezikon seriozisht përpjekjet e hetimit dhe të ndjekjes efikase penale të krimeve  në Kosovë, 
duke përfshirë edhe krimet ndëretnike dhe krimin e organizuar gjë që përbënte pengesë 
serioze për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë.       
 
Kjo rregullore kishte përcaktuar bazat e para lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë. 
Masat mbrojtëse sipas kësaj Rregullore ishin përcaktuar në çdo fazë të procedurës, sipas 
kërkesës së paraqitur me shkrim në Gjykatë nga prokurori publik, paditësi privat, mbrojtja, 
pala e dëmtuar ose dëshmitari.  Gjykata sipas kësaj rregullore mund të lëshojë urdhër për një 
masë mbrojtëse ose për një urdhër për anonimitet për një palë të dëmtuar ose dëshmitarin kur 
gjykata vendos se ekziston një rrezik serioz për palën e dëmtuar, dëshmitarin ose anëtarin e 
tyre të familjes dhe masa mbrojtëse është e nevojshme për të parandaluar rrezikun serioz ndaj 
palës së dëmtuar, dëshmitarit ose ndaj anëtarit të familjes së tyre.  Pas kërkesës, gjykata mund 
të urdhërojë masa adekuate për mbrojtjen e palës së dëmtuar ose të dëshmitarit dhe nëse e 
konsideron të nevojshme para lëshimit të një urdhri të tillë e cakton një seancë të mbyllur për 
të kërkuar informacione të mëtejme nga prokurori, nga i akuzuari,  nga mbrojtja, nga palët e 
dëmtuara ose nga dëshmitarët.  
 
Edhe Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale kishte paraparë Kapitull të veçantë lidhur me 
mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë, përmes gjashtë neneve të tij.25 
 
Në atë kohë në Kosovë, dispozitat ligjore lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve në praktikë 
ishin treguara të pamjaftueshme dhe në kundërshtim me praktikat dhe standardet 
ndërkombëtare. Në praktikë kjo kishte ndikuar që dëshmitarët dhe viktimat e krimit në 
Kosovë të ndihen të kërcënuar dhe frikësuar për të raportuar apo dëshmuar në raste të 

22 Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve. (shih linkun http://www.psh-
ks.net/repository/docs/Ligji_per_mbrojtjen_e_deshmitareve.pdf ) 

23 Rregullore 2001/20 e Misionit të Kombeve të Bashkuara në Kosovë për Mbrojtjen e Palëve të Dëmtuara dhe 
Dëshmitarëve.  

24 Neni 168. Kodi i Përkohshëm i Procedurës Penale të Kosovës. (shih linkun 
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_26_PCPCintranet.pdf ) 

25 Nenet 168-174, Kapitulli XXI:  Mbrojtja e të Dëmtuarve dhe e Dëshmitarëve. Kodi i Përkohshëm i 
Procedurës Penale. (shih linkun 
http://www.unmikonline.org/regulations/unmikgazette/03albanian/A2003regs/RA2003_26_PCPCintranet.pdf ) 
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veprave penale serioze. Një gjë e tillë ishte konstatuar edhe në raportin e OSBE-së, i cili ndër 
të tjera kishte gjetur se:   

 “Përkundër ligjit vendor me procedurën përkatëse në dispozicion për 
mbrojtjen e dëshmitarëve (siç është, deklarata anonime dhe nga 
distanca, dëgjimi pa prezencën e publikut, ndarja fizike e të pandehurit 
nga dëshmitari), shumë pak dëshmitarë janë të gatshëm ta japin 
dëshminë e tyre në gjyq. Rregullisht raportohen incidente të frikësimi të 
dëshmitarëve. Edhe pse OSBE më herët ka raportuar lidhur me 
problemet përkitazi me mbrojtjen e dëshmitarëve në sistemin e drejtësisë 
penale në Kosovë,5 për shkak të dështimit për zgjidhjen e këtyre 
problemeve paraqitet nevoja për rishqyrtimin e tyre. Për më tepër, 
OSBE së fundit ka monitoruar raste kur autoritetet gjyqësore dhe 
autoritetet tjera relevante (p.sh., policia) nuk i janë përgjigjur në mënyrë 
adekuate frikësimit të dëshmitarëve. Gjithashtu, policia nuk i ka dhënë 
në mënyrë të duhur deklaratat në procedurën penale ndaj individëve të 
dyshuar se kanë kërcënuar dëshmitarët.”26 

 
Nga vlerësimi në praktikë i zbatimit të dispozitave lidhur me mbrojtjen adekuate të 
dëshmitarëve në Kosovë, në mënyrë të vazhdueshme komuniteti ndërkombëtar i ka 
rekomanduar autoriteteve në Kosovë, lidhur me nevojën për të miratuar një ligj të kompletuar 
për mbrojtjen e dëshmitarëve përmes së cilit do të mundësohej ndërrimi i identitetit dhe 
rivendosjes jashtë territorit të Kosovës, i dëshmitarëve okularë, viktimave dhe dëshmitarëve 
bashkëpunëtor të rasteve penale më të komplikuara dhe më serioze siç janë ato që kanë të 
bëjnë me korrupsionin e nivelit të lartë, krimin e organizuar, terrorizmin, krimet trans 
nacionale, krimet e luftës, etj.  
 
Në këtë drejtim Kuvendi i Kosovës përmes miratimit të Ligjit për Mbrojtjen e Dëshmitarëve 
kishte adresuar të gjeturat dhe rekomandimet e partnerëve ndërkombëtarë lidhur me 
mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë.   
 
Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve rregullon masat e posaçme dhe urgjente, mënyrat dhe 
procedurat për mbrojtjen e dëshmitarëve dhe bashkëpunëtorëve të drejtësisë në Kosovë, duke 
përfshirë ofrimin e mbrojtjes për dëshmitarët dhe bashkëpunëtorët e drejtësisë vetëm për 
llojet e veprave penale të parapara me Ligjin për Mbrojtjen e Dëshmitarëve. 
 
Masat mbrojtëse të cilat ofrohen në Republikën e Kosovës, për të siguruar mbrojtje të 
personit të mbrojtur nga rreziku serioz ndaj jetës së tij, shëndetit fizik apo psikik apo ndaj 
personave të afërm të përcaktuar me ligj përfshijnë: 

26 Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë Misioni në Kosovë, Departamenti i të Drejtave të Njeriut 
dhe Sundimit të Ligjit - Seksioni për Monitorim të Sistemit Juridik . “Shqyrtim i sistemit të drejtësisë penale në 
Kosovë”, “Mbrojtja e dëshmitarëve në sistemin e drejtësisë penale”, “Administrimi i drejtësisë në gjykatat për 
kundërvajtje”, “Të miturit në procedurën penale”. (shih linknu  
http://www.osce.org/sq/kosovo/23308?download=true ) 
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• mbrojtja fizike e personit të mbrojtur;   
• zhvendosja e përkohshme e personit të mbrojtur në vend të sigurt;   
• procedurat e veçanta për qasje në të dhëna dhe dokumente në lidhje me personat e 
mbrojtur, nga zyrat e lëshimit të dokumenteve dhe bazës së të dhënave tjera formale;   
• ndërrimi i vendbanimit, punës apo shkollimit të personit të mbrojtur;   
• ndërrimi i identitetit të personit të mbrojtur;   
• ndryshimi i pamjes fizike të personit të mbrojtur duke përfshirë edhe operacionin 
plastik;   
•  mbështetje financiare për personin e mbrojtur;   
• mbështetja sociale, ligjore dhe çfarëdo mbështetje tjetër e nevojshme për personin e 
mbrojtur dhe  
• regjim i veçantë për personin e mbrojtur në mbajtje, në institucione korrektuese.   
 
Ligji përcakton se mbrojtja fizike e personit të mbrojtur bëhet në formë të hapur apo të 
fshehtë, e zbatuar gjatë njëzetekatër (24) orësh apo gjatë periudhave të caktuara kohore dhe 
vetëm brenda territorit të Republikës së Kosovës dhe se gjatë zbatimit të mbrojtjes fizike të 
personit të mbrojtur  përdoren masa të veçanta të sigurisë  fizike.   
 
Ky ligj ndër të tjera ka përcaktuar edhe themelimin e Komisionit për mbrojtjen e 
dëshmitarëve, në përbërje:  
 
• Kryeprokurori i Shtetit të Republikës së Kosovës, Kryetar i Komisionit 
• Kryesuesi i zyrës së hetuesisë së Policisë së Kosovës, dhe 
• Drejtori  i Drejtorisë për mbrojtjen e dëshmitarëve.    
 
Komisioni sipas ligjit është përgjegjës për vendosjen e  përfshirjes së personit të rrezikuar në 
program, për zgjatjen e qëndrimit në program; rreth përfundimit të programit.   
 
Ligji po ashtu ka paraparë themelimin e Drejtorisë për Mbrojtjen e Dëshmitareve në kuadër të 
PK-së, si njësi organizative e specializuar nën vartësi të drejtpërdrejtë të Drejtorit të 
Përgjithshëm të PK-së, misioni i së cilës është zbatimi i masave të mbrojtjes së dëshmitarëve. 
 
Përfshirja në Programin për Mbrojtje të Dëshmitarëve duhet të bëhet përmes kërkesës me 
shkrim, për përfshirje në program, dhe e njëjta duhet t’i dorëzohet Kryeprokurorit të Shtetit. 
Kërkesa mund të paraqitet nga prokurori kompetent i shtetit; gjykatësi që merret me atë rast, 
apo personi në rrezik serioz. Ligji po ashtu përmban dispozita tjera lidhur me hyrjen në 
program, kushtet për përfshirje në program, masat urgjente, vazhdimin e programit, 
marrëveshjen për mbrojtje, përfundimin e programit, bashkëpunimin ndërkombëtar dhe 
financimin, mbrojtjen e të dhënave dhe shënimeve, trajnimin e personelit, etj. 
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c) Zbatimi në praktikë i Ligjit për Mbrojtjen e Dëshmitarëve 
 

Gjatë muajit qershor të vitit 2014, Bordi i Përbashkët Bashkërendues për Sundimin e Ligjit 
(BPBSL), një trup i bashkë-kryesuar nga Zëvendës Kryeministri i Kosovës/Ministri i 
Drejtësisë, Përfaqësuesi Special i BE-së/Shef i  Zyrës së BE-së në Kosovë dhe Shefi i 
Misionit EULEX, kanë paraqitur raportin e progresit të kompaktit lidhur me sundimin e ligjit 
në Kosovë. Ky raport ndër të tjera ka përfshirë edhe të arriturat dhe sfidat me të cilat është 
ballafaquar Republika e Kosovës lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve dhe zbatimin në 
praktikë. Të gjeturat e këtij raporti kanë theksuar se  projekti i financuar nga BE-ja “Mbrojtja 
e Dëshmitarëve në Luftën kundër Krimit të Organizuar dhe Terrorizmit II” (WINPRO II) 
është duke përparuar brenda afateve kohore paksa të vonuara. EULEX, WINPRO dhe Policia 
e Kosovës  janë në fazën përmbyllëse të përfundimit të korrigjimit të strukturës organizative 
të Drejtorisë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve të Policisë së Kosovës (DMDPK), përshkrimet e 
detyrave të punës për DMDPK, të legjislacionit sekondar si edhe të Procedurave Standarde të 
Operimit (PSO). Udhëzimet Administrative tashmë janë aprovuar nga MPB. Disa prej PSO-
ve të korrigjuara janë duke u përpunuar nga Drejtori i Përgjithshëm i PK-së. Një Rregullore 
për Komisionin për Mbrojtjen e Dëshmitarëve është përfunduar dhe anëtarët e Komisionit 
janë emëruar. Janë nënshkruar memorandumet e mirëkuptimit ndërmjet PK-së dhe 
autoriteteve përkatëse shtetërore. Deri tani PK i ka punësuar 13 pjesëtarë të trajnuar në 
Drejtorinë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve (DMD). Ata janë trajnuar në disa shtete të Ballkanit 
dhe të Evropës. Drejtoria e PK-së i ka dhënë vetura të Policisë DMD, automjete të tjera priten 
nga WINPRO. Janë lidhur marrëveshje të përgjithshme për bashkëpunim dhe mbrojtje të 
dëshmitarëve me disa shtete evropiane. Ndonëse Drejtori i Drejtorisë për Mbrojtjen e 
Dëshmitarëve ka theksuar se njësia e tij ishte e gatshme që të merret plotësisht me 
dëshmitarët deri më 1 mars 2014, DMDPK prapë se prapë do të ketë nevojë për ndihmë 
menaxheriale dhe teknike nga EULEX-i dhe WINPRO II gjatë periudhës së paraparë të 
tranzicionit.”27 
 
Raporti i Progresit të Kompaktit, i publikuar gjatë shtatorit të vitit 2015, lidhur me vlerësimin 
e progresit në sundimin e ligjit në Kosovë, ka gjetur se Drejtoria për Mbrojtjen e 
Dëshmitarëve (DMD) e PK-së ka arritur shumë prej objektivave të identifikuara lidhur me 
zbatimin e Ligjit për Mbrojtjen e Dëshmitarëve. Të gjeturat e këtij raporti konsiderojnë që 
stafi i DMD-së është i gatshëm nga aspekti operativ dhe është duke pritur ta fillojë detyrën e 
saj të parë. Agjencitë përkatëse të Kosovë po ashtu janë marrë me legjislacionin dytësor 
lidhur me DMD-në. Si rezultat i kësaj janë arritur marrëveshje teknike ndërmjet DMD të PK-
së dhe Ministrisë së Shëndetësisë, Agjencisë për Regjistrim Civil dhe Ministrisë së Arsimit.  
 
 
 
 

27 Raporti i Progres Kompaktit për vitin 2014. (shih linkun http://www.eulex-
kosovo.eu/docs/2014/CPR%20alb%20web.pdf ) 
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“Një objektiv i DMD të PK-së është lidhja e marrëveshjeve specifike 
bilaterale për mbrojtjen e dëshmitarëve me vendet në të ardhmen. 
Sidoqoftë, marrëveshjet ekzistuese teknike për bashkëpunimin e gjerë 
policor mund të shfrytëzohen, nëse është e nevojshme, për qëllime të 
mbrojtjes së dëshmitarëve. Nën udhëheqjen e projektit WINPRO II (një 
projekt i IPA-s i quajtur ‘Mbrojtja e dëshmitarëve në luftën kundër 
krimit të organizuar dhe korrupsionit’), është arritur përparim i 
konsiderueshëm në zhvillimin e një rrjeti mbarë Ballkanik të njësive 
për mbrojtjen e dëshmitarëve. Këto njësi tani takohen dy herë në vit 
dhe deri më tani kanë kryer disa ushtrime të përbashkëta trajnimi; 
marrëveshjet teknike formale për rregullimin e aktiviteteve të 
përbashkëta do të paraqiten në të ardhmen e afërt.”28 

 
Raporti i Progresit ka konstatuar se sinjalizimi dhe mbrojtja e dëshmitarëve duhet të zbatohen 
në mënyrë të drejtë, përfshirë edhe bashkëpunimin më të mirë rajonal dhe ndërkombëtar.29 
 
Edhe përkundër faktit se Kosova ka miratuar një kornizë ligjore që është në harmoni me 
praktikat dhe standardet ndërkombëtare, zbatimi në praktikë ende mungon. Kosova po ashtu 
ka ndërtuar mekanizma përkatës për të ofruar mbrojtjen e dëshmitarëve por që në mungesë të 
zbatimit në praktikë të Ligjit për Mbrojtjen e Dëshmitarëve të njëjtit mekanizma ende nuk 
janë sprovuar.  
 
Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve në Kosovë është zbatuar në raste shumë të rralla. 
Kryesisht, raste të tilla janë zbatuar nga prokurorët ndërkombëtarë të EULEX-it, përderisa 
praktika e deritanishme ka treguar se prokurorët vendorë hezitojnë të zbatojnë në praktikë një 
institut kaq të rëndësishëm për luftimin e krimit të organizuar, korrupsionit të nivelit të lartë 
apo veprave tjera penale me serioze.  
 
Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës, si prokurori me kompetencë dhe përgjegjësi 
për të luftuar veprat penale më të rënda në Kosovë, ende nuk e ka sfiduar vetën, Komisionin 
për Mbrojtjen e Dëshmitarëve apo edhe vet Drejtorinë për Mbrojtjen e Dëshmitarëve dhe 
kapacitetet e tyre lidhur me mbrojtjen e dëshmitarëve në Kosovë.30 
 
 
 

28 Raporti i Progresit të Kompaktit, i publikuar gjatë shtatorit të vitit 2015, lidhur me vlerësimin e progresit në 
sundimin e ligjit në Kosovë korrik 2014-korrik 2015. (shih linkun http://www.eulex-
kosovo.eu/eul/repository/docs/CPReport_1N.pdf ) 

29 Raporti i Progresit të Komisionit Evropian për Kosovën për vitin 2015. Faqe 16. (shih linkun https://mapl.rks-
gov.net/getattachment/4eb17bf0-695f-4a4b-bce6-101e66ba55c9/Raporti-per-Kosoven-2015.aspx ) 

30 Mbrojtja e Dëshmitarëve në Republikën e Kosovës, Analizw e Politikave, Qendra për hulumtim, Dokumentim 
dhe publikim, shtator 2015, në: http://crdp-ks.org/wp-
content/uploads/2015/09/Witness_Protection_RepublicofKosovo.pdf 
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IV. ANALIZË E VLERËSIMIT TË ZBATIMIT NË PRAKTIKË TË 
MASAVE TË SIGURISË NË GJYKATA DHE PROKURORI 
 
a) SIGURIA NË GJYKATAT E KOSOVËS   
Kosova nuk ka rregullativë ligjore adekuate dhe të përcjellë me legjislacion sekondar për të 
garantuar një sistem efikas dhe efektiv të sigurisë së gjykatësve, viktimave të krimit dhe 
dëshmitarëve. Siguria individuale e gjykatësve garantohet në parim me Ligjin për Gjykatat. 
Por, tutje ky ligj nuk është përcjell me legjislacion sekondar adekuat. Përderisa, gjykatësit në 
Kosovë gëzojnë mbrojtje individuale formale përmes imunitetit, i cili formalisht garantohet 
me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, prokurorët nuk e gëzojnë një imunitet të tillë me 
Kushtetutë. Ky imunitet garantohet për prokurorët vetëm në nenin 23 të Ligjit për Prokurorin 
e Shtetit. Megjithatë, si për gjykatësit si për prokurorët nuk janë krijuar rregulla dhe 
mekanizëm që e garanton zbatimin në praktikë të mbrojtjes individuale të gjykatësve dhe 
prokurorëve përmes imunitetit. 

Sa i përket sigurisë individuale të gjykatësve, Këshilli Gjyqësor dhe Policia e Kosovës kanë 
nënshkruar një Marrëveshje të Bashkëpunimit31 për fushën e sigurisë individuale të 
gjykatësve në rastet e kërcënimeve të tyre brenda fushë veprimtarisë gjyqësore. Kryetarët dhe 
gjykatësit vlerësojnë se mungon rregullativa ligjore për sigurinë individuale të gjykatësve. Në 
intervistat32 e zhvilluara me hulumtuesit e IKD-së, shumica e Kryetarëve dhe gjykatësve të 
Gjykatave, theksojnë se nuk ka rregullativë ligjore, disa thonë se nuk janë të njoftuar nga 
KGJK nëse kanë miratuar ndonjë politikë për këtë çështje, ndërsa disa prej tyre thonë se janë 
të njoftuar se ekziston një Marrëveshje Bashkëpunimit me Policinë për ofrimin e sigurisë 
individuale për gjykatësit. KGJK nuk ka hartuar strategji të veçantë për mbrojtjen individuale 
të gjykatësve. Sa i përket hartimit të politikave për mbrojtjen individuale të gjykatësve, 
KGJK ka miratuar vetëm Marrëveshjen e Bashkëpunimit me Policinë e Kosovës.  

Në sistemin gjyqësor të Kosovës, funksionojnë nëntë (9) gjykata përfshi shtatë (7) Gjykata 
Themelore, Gjykatën e Apelit dhe Gjykatën Supreme si dhe tetëmbëdhjetë (18) Degë të 
Gjykatave Themelore.  

KGJK pohon se ka caktuar një zyrtar kompetent për mbikëqyrjen dhe zbatimin e obligimeve 
që dalin lidhur me sigurinë e gjykatësve, viktimave të krimit apo dëshmitarëve. Hulumtimi 
tregon se një pozitë e tillë ekziston në KGJK, por ka tre vite, që zyrtari që e ka ushtruar këtë 
pozitë, ka kaluar në një institucion tjetër, ndërsa të njëjtit person KGJK obligohet t’ia ruaj 
vendin e punës. Praktikisht  ka tre vite që kjo pozitë nuk ushtrohet nga askush. Askush nga 
Kryetarët dhe Mbikëqyrësit e Degëve të Gjykatave nuk kanë njohuri nëse KGJK ka caktuar 

31 Marrëveshje e Bashkëpunimit për fushën e sigurisë individuale të gjykatësve në rastet e kërcënimeve brenda 
fushë veprimtarisë gjyqësore. Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Policia e Kosovës. 28 qershor 2013. (shih linkun 
file:///C:/Users/Betim/Downloads/MARREVESHJA_MIREKUPTIMIT_PER_BASHKEPUNIM_471363.pdf ) 

32 Hulumtimi i IKD-së ka përfshirë intervistat me të gjithë Kryetarët e të gjitha niveleve të Gjykatave, 
Administratorët e Gjykatave, Mbikëqyrësit dhe Administratorët e Degëve të Gjykatave Themelore në gjithë 
Republikën e Kosovës si dhe gjykatës individual. 
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një person përgjegjës për mbikëqyrjen dhe zbatimin e obligimeve që dalin lidhur me sigurinë 
e gjykatësve. 

Gjatë vitit 2015 janë shënuar tri (3) raste të kërcënimeve ndaj gjykatësve. Në këto raste, është 
njoftuar Policia e Kosovës dhe janë marrë masat e nevojshme në bazë të vlerësimeve të 
Policisë. Në të gjitha këto raste KGJK ka dalë edhe me Komunikata për Media ku është 
dënuar kërcënimi.33 

Sa i përket procedurave që duhet të ndiqen në rastet e kërcënimeve ndaj gjykatësve, 
Kryesuesi i KGJK-së34, Kryetarët, Mbikëqyrësit e Degëve të Gjykatave dhe Gjykatësit, 
deklarojnë se pas marrjes së informatave për kërcënim të gjykatësit, njoftohet KGJK dhe më 
pas KGJK e njofton Policinë. Tutje analizohet rreziku real dhe vendoset për sigurimin e 
programit të mbrojtjes për gjykatësin e kërcënuar. Praktikisht, njëri prej gjykatësve të 
kërcënuar, ka treguar se në rastin ndaj tij ka qenë Policia e Kosovës dhe një Komision për 
Siguri në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i cili ka vlerësuar rrezikun në rastin 
ndaj tij. Gjykatësi thotë se KGJK nuk ka ndërmarrë asnjë veprim në drejtim të mbrojtjes së 
tij35.   

Të gjitha Gjykatat dhe shumica e Degëve të Gjykatave Themelore posedojnë detektorët statik 
dhe detektorët e dorës. Pjesa më e madhe e tyre posedojnë edhe kamera të sigurisë në 
objektet e tyre.  

Çështja e kontrollit të sigurisë fizike në objektet e Gjykatave mbetet shqetësuese si në 
aspektin formal ashtu edhe praktik. KGJK ende nuk ka hartuar Rregullore apo Udhëzues, 
përmes të cilëve punëtorët e sigurimit do të obligoheshin t’i zbatojnë rregullat gjatë ushtrimit 
të detyrave të tyre. Siguria dhe kontrolli që punëtorët e sigurimit ushtrojnë ndaj palëve në 
Gjykata, udhëzohet nga eprorët, por nuk ka rregulla dhe ndarje të qarta të përgjegjësive.36 
Pavarësisht këtij fakti, drejtuesit e të gjitha niveleve të Gjykatave, theksojnë se gjykatat janë 
të pajisura me detektorët statik dhe të dorës. Për drejtuesit e gjykatave dhe degëve, kontrolli 
në detektor është rregull, i cili respektohet për të gjitha palët, përjashto punëtorët e 
gjykatave.37 Në praktikë në të gjitha gjykatat gjatë kontrollit nëpër detektor janë gjetur mjete 
të rrezikshme për sigurinë si thika, fishek të armëve të zjarrit. 

33 IKD intervistë me z. Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Qershor 2016. 
34 IKD intervistë me z. Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Qershor 2016. 

35 IKD intervistë me z. Ali Kutllovci, ushtrues detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë. Qershor 
2016. 

36 IKD intervistë me z. Albert Avdiu, Drejtor i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Qershor 2016. 

37 IKD intervista me z. Nehat Idrizi, Kryesues i Këshillit Gjyqësor të Kosovës; z. Fejzullah Hasani, Kryetar i 
Gjykatës Supreme të Kosovës; z. Driton Muharremi, Gjykatës në Gjykatën e Apelit në Prishtinë; z. Hamdi 
Ibrahimi, Kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë; z. Zuhdi Haziri, Kryetar i Gjykatës Themelore në Gjilan, z. 
Bashkim Hyseni, Kryetar i Gjykatës Themelore në Ferizaj; z. Ali Kutllovci, ushtrues detyre i Kryetarit të 
Gjykatës Themelore në Mitrovicë; z. Ymer Hoxha, Kryetar i Gjykatës Themelore në Prizren; znj. Lumturije 
Muhaxheri, zv. Kryetare e Gjykatës Themelore në Pejë; z. Vaton Dërguti, Kryetar i Gjykatës Themelore në 
Gjakovë. Si dhe IKD intervista me të gjithë Mbikëqyrësit dhe Administratorët e Degëve të Gjykatave 
Themelore në Republikën e Kosovës. Qershor 2016. 
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Zbatimi i masave të kontrollit të sigurisë në gjykata është në gjendje alarmante. IKD ka 
zhvilluar një hulumtim gjithëpërfshirës në Gjykatat e të gjitha niveleve si dhe Degët e 
Gjykatave Themelore për të parë në praktikë zbatimin e masave të kontrollit nga rojet e 
sigurimit.38 Gjetjet tregojnë se rojet e sigurimit në pjesën dërrmuese të gjykatave nuk 
ushtrojnë kontroll strikt për të gjitha palët. Mundësia e futjes së mjeteve të rrezikshme është 
shumë e lehtë bazuar në mungesën e kontrollit nga rojet. Punëtorët e gjykatave dhe personat 
zyrtarë nuk i nënshtrohen fare kontrollit. Procesi i legjitimimit dhe evidentimit të palëve është 
i mangët pothuajse në të gjitha gjykatat.  

KGJK nuk ka miratuar një plan emergjent për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore apo sulme 
apo fatkeqësi tjera. Plane të tilla nuk të miratuara në asnjë prej Gjykatave të të gjitha niveleve 
në Republikën e Kosovës.  

Deri më tash, KGJK asnjëherë nuk ka kërkuar nga Kryetarët e Gjykatave që të raportojnë për 
sigurinë e gjykatësve. 

Siguria në Gjykatën Supreme të Kosovës  

Objekti i Gjykatës Supreme të Kosovës39 gjendet në Pallatin e Drejtësisë, i cili gjendet në 
Hajvali, në dalje të qytetit të Prishtinës. Vendosja e kësaj Gjykate në dalje të qytetit në 
praktikë ka vështirësuar qasjen në drejtësi të palëve që kërkojnë shërbime në këtë Gjykatë. 
Transporti publik ende nuk është funksional dhe kjo paraqet pengesë për qytetarët  për të 
pasur qasje në kët gjykatë në mënyrë të papenguar. 

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Gjykatën Supreme. Të 
gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit. Gjykata nuk posedon 
detektor statik dhe të dorës. Objekti posedon kamera të sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, i nënshtrohen kontrollit në mënyrë selektive. Në 
personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Gjykatën e Apelit në Prishtinë   

Objekti i Gjykatës së Apelit në Prishtinë gjendet në Pallatin e Drejtësisë, i cili gjendet në 
Hajvali, në dalje të qytetit të Prishtinës. Vendosja e kësaj Gjykate në dalje të qytetit në 
praktikë ka vështirësuar qasjen në drejtësi të palëve që kërkojnë shërbime në këtë Gjykatë. 
Transporti publik ende nuk është funksional dhe kjo paraqet pengesë për qytetarët  për të 
pasur qasje në kët gjykatë në mënyrë të papenguar. 

38 IKD ka zhvilluar një hulumtim gjithpërfshirës në teren përmes hulumtuesve, të cilët kanë qëndruar tek hyrjet 
e objekteve të gjykatave, duke monitoruar punën e rojeve të sigurimit. Hulumtimi përfshin Gjykatën Supreme, 
Gjykatën e Apelit në Prishtinë, shtatë (7)  Gjykatat Themelore, dhe 18 Degët e Gjykatave Themelore në tërë 
territorin e Republikës së Kosovës. Qershor 2016. 

39 IKD intervistë me z. Fejzullah Hasani, Krytar i Gjykatës Supreme të Kosovës. Qershor 2016. 
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IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Gjykatën e Apelit në 
Prishtinë. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit. Gjykata 
posedon detektor statik dhe të dorës. Gjithashtu, objekti posedon kamera të sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, i nënshtrohen kontrollit në mënyrë selektive. Në 
personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Gjykatën Themelore në Prishtinë  

Gjykata Themelore në Prishtinë40 është e vendosur në Pallatin e Drejtësisë, i cili gjendet në 
Hajvali, në dalje të qytetit të Prishtinës. Vendosja e kësaj Gjykate në dalje të qytetit në 
praktikë ka vështirësuar qasjen në drejtësi të palëve që kërkojnë shërbime në këtë Gjykatë. 
Transporti publik ende nuk është funksional dhe kjo paraqet pengesë për qytetarët  për të 
pasur qasje në këtë gjykatë në mënyrë të papenguar.41 

IKD ka monitoruar zbatimin e masave të sigurisë në GjTh në Prishtinë. Të gjeturat tregojnë 
se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit, të cilët janë të vendosur tek objekti i Departamentit të 
Krimeve të Rënda dhe Departamenti i Përgjithshëm. Objekti është i pajisur me detektorë 
statikë dhe detektorë të dorës. Gjithashtu objekti posedon kamera të sigurisë. Palët/vizitorët, 
të cilët vijnë në gjykatë, kontrollohen në mënyrë selektive. Disa prej tyre kontrollohen nga 
rojet përmes detektorit statik, ndërsa një pjesë e tyre nuk kontrollohen fare. Avokatët dhe disa 
palë nuk janë kontrolluar fare nga sigurimi. Procesi i legjitimimit dhe evidentimit të palëve në 
librin e Gjykatës, gjatë kohës së monitorimit nga IKD është bërë në mënyrë selektive.  

• Objekti i Degës së Podujevës42 në GjTh të Prishtinës gjendet në qendër të qytetit dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Kjo degë ka roje të sigurimit. Posedon detektor 
statik, por i cili nuk është funksional. Dega posedon detektor të dorës, ndërsa është e pajisur 
edhe me kamera të sigurisë. Kontrolli i palëve përmes detektorëve nuk zbatohet në praktikë. 
Detektori statik nuk funksionon, ndërsa detektori i dorës nuk përdoret. Në personelin e 
sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 
• Objekti i Degës së Drenasit43 në GjTh të Prishtinës gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Kjo degë ka roje të sigurimit. Posedon detektor 
statik dhe detektor të dorës. Dega është e pajisur edhe me kamera të sigurisë44. Kontrolli i 
palëve përmes detektorëve zbatohet në praktikë. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare 
femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

40 IKD intervistë me z. Hamdi Ibrahimi, Kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë. Qershor 2016. 

41 IKD intervistë me z. Naser Hoxha, Administrator i Gjykatës Themelore në Prishtinë. Qershor 2016. 

42 IKD intervistë me z. Gazmend Bahtiri, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Podujevës në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë. Qershor 2016. 

43 IKD intervistë me z. Avdi Haxha, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Drenasit në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë. Qershor 2016. 

44 IKD intervistë me z. Bajram Rama, Ndihmës Administrator  i Degës së Drenasit në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë. Qershor 2016. 
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• Objekti i Degës së Lipjanit45 në GjTh të Prishtinës gjendet në qendër të qytetit dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Kjo degë ka roje të sigurimit. Objekti posedon 
detektor statik dhe detektor të dorës. Gjithashtu është i pajisur edhe me kamera të sigurisë46. 
Kontrolli i palëve përmes detektorëve nuk zbatohet në praktikë. Në personelin e sigurimit nuk 
ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 
• Objekti i Degës së Graçanicës47 në GjTh të Prishtinës gjendet në afërsi të qendrës së 
Komunës së Graçanicës dhe qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Kjo degë ka roje të 
sigurimit. Objekti posedon detektor statik, i cili nuk është funksional. Rojet posedojnë 
detektor të dorës.48 Kontrolli i palëve përmes detektorëve zbatohet në praktikë. Në personelin 
e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 
 

Siguria në Gjykatën Themelore në Mitrovicë  

Objekti i GjTh në Mitrovicë49 tash për tash gjendet në qendër të qytetit të Vushtrrisë. Qasja 
në drejtësi e palëve nga Rajoni i Mitrovicës është më e vështirë për shkak të largësisë së 
objektit. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në GjTh në Mitrovicë. Të 
gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit, të cilët nuk janë të 
uniformuar dhe nuk kanë asnjë shenjë identifikimi. Ata kontrollonin hyrjen dhe daljen e 
vizitorëve dhe zyrtarëve. Objekti ka detektorë statik dhe të dorës. Nuk ka kamera të sigurisë. 
Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, kontrollohen në mënyrë selektive. Disa prej tyre 
kontrollohen nga rojet përmes detektorit statik, ndërsa një pjesë e tyre nuk kontrollohen fare. 
Procesi i legjitimimit dhe evidentimit të palëve në librin e Gjykatës, gjatë kohës së 
monitorimit nga IKD nuk është bërë për asnjë palë. Në personelin e sigurimit nuk ka 
pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

• Objekti i Degës së Vushtrrisë50 në GjTh të Mitrovicës gjendet në qendër të qytetit dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Kjo degë ka roje të sigurimit, të cilët nuk janë të 
uniformuar dhe nuk kanë asnjë shenjë identifikimi. Nuk posedon detektor statik dhe të dorës, 

45 IKD intervistë me z. Avdirrahman Gashi, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Lipjanit në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë. Qershor 2016. 

46 IKD intervistë me z. Hajdin Rexhepi, Ndihmës Administrator  i Degës së Lipjanit në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë. Qershor 2016. 

47 IKD intervistë me znj. Milena Đerić, Gjykatëse Mbikëqyrëse e Degës së Graçanicës në Gjykatën Themelore 
në Prishtinë. Qershor 2016. 

48 IKD intervistë me z. Boban Živić, Ndihmës Administrator  i Degës së Graçanicës në Gjykatën Themelore në 
Prishtinë. Qershor 2016. 

49 IKD intervistë me z. Ali Kutllovci, Ushtrues detyre i Kryetarit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë. Qershor 
2016. 

50 IKD intervistë me z. Rifat Bllata, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Vushtrrisë në Gjykatën Themelore në 
Mitrovicë. Qershor 2016. 
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ndërsa është e pajisur me kamera të sigurisë.51 Të gjitha palët kontrollohen vetëm me duar, 
ndërkaq në rastet kur kanë të bëjnë me palë femra, e thërrasin një police e cila bën kontrollin 
e tyre.  Megjithatë, palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, kontrollohen në mënyrë selektive. 
Vetëm disa prej palëve i nënshtrohen kontrollit. Edhe procesi i legjitimimit dhe evidentimit të 
palëve në librin e Gjykatës bëhet në mënyrë selektive, ku jo të gjithë i nënshtrohen këtyre 
procedurave.  
• Objekti i Degës së Skënderajit52 në GjTh në Mitrovicë gjendet në qendër të qytetit 
dhe qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehetë. Objekti ka detektor statik dhe të dorës dhe 
është i pajisur me kamera të sigurisë53. Në hyrje të objektit gjendet pjesa për informim, ku 
qëndrojnë dy persona (një mashkull dhe një femër). Gjatë kohës së monitorimit nga IKD, nuk 
ka pasur pjesëtar të sigurimit që kontrollon palët. 
Palët/vizitorët, të cilët kanë nevojë për shërbime në sportele të Degës së Gjykatës nuk 
kontrollohen nga askush, ndërsa informohen nga dy zyrtarët për informim në hyrje të Degës.  

Siguria në Gjykatën Themelore në Pejë  

Objekti i GjTh në Pejë54 gjendet në qendër të qytetit dhe qasja në drejtësi e palëve është e 
lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në GjTh në Pejë. Të gjeturat e 
monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit, të cilët evidentonin dhe 
kontrollonin hyrjen dhe daljen e vizitorëve dhe zyrtarëve. Objekti i GjTh në Pejë gjithashtu 
është nën mbikëqyrje me kamera të sigurisë.55 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, kanë qasje të pakufizuar në sportelet përkatëse të 
gjykatës, pa u ndaluar apo pyetur nga askush. Por, për t’u qasur në katet e sipërme të objektit, 
ku ndodhen sallat e gjykimit dhe zyrat e gjykatësve, vizitorët duhet të kalojnë përmes 
sigurimit të gjykatës dhe kontrolleve për evidentimin e mjeteve të rrezikshme.  

Gjykata posedon detektor statik dhe të dorës. Në praktikë detektori statik në të shumtën e 
rasteve nuk përdoret për kontrollimin e vizitorëve dhe palëve, të cilët e vizitojnë gjykatën. Në 
këtë gjykatë përdoret më shpesh detektori i dorës. Gjatë monitorimit në këtë gjykatë, është 
vërejtur se ka mungesë të rojeve femra, të cilat do të kontrollonin vizitoret femra. Rojet 
meshkuj nuk ushtrojnë kontroll bazuar në praktika unike dhe për të gjithë vizitorët gjatë 
hyrjes së tyre për në katet e sipërme për tek sallat e gjykimit apo zyrat e gjykatësve. Gjetjet e 

51 IKD intervistë me znj.Afërdita Tahiri, Ndihmës Administratore e Degës së Vushtrrisë  në Gjykatën 
Themelore në Mitrovicë. Qershor 2016. 

52 IKD intervistë me z. Hajrullah Aruqi, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Skënderajt në Gjykatën Themelore në 
Mitrovicë. Qershor 2016. 

53 IKD intervistë me znj.Astrit Dibra, Ndihmës Administratore e Degës së Skënderajt në Gjykatën Themelore në 
Mitrovicë. Qershor 2016. 

54 IKD intervistë me znj. Lumturije Muhaxheri, zv. Kryetare e Gjykatës Themelore në Pejë. Qershor 2016. 

55 IKD intervistë me z.Muhamet Asanaj, Administrator në Gjykatën Themelore në Pejë. Qershor 2016. 
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monitorimit të IKD-së, tregojnë se vizitorët në shumicën e rasteve nuk kontrollohen dhe kanë 
qasje të pakufizuar në zyrat dhe hapësirat e punës së gjykatësve. Kjo për faktin se vizitorët 
shpesh lejohen nga sigurimi për të vizituar sallat e gjykimit që gjenden në katin e I-rë, ndërsa 
pa asnjë kontroll ata mund të qasen në katin e II-të ku janë zyrat dhe hapësirat e punës së 
gjykatësve. Problem poashtu paraqitet fakti se gjykatësit për të shkuar në sallat e gjykimit 
duhet të kalojnë nëpër të njëjtin korridor sikurse të gjitha palët dhe ballafaqimi me ta është i 
përditshëm. Sa i përket sigurimit nëpër sallat e gjykimit, IKD ka gjetur se siguria ofrohet nga 
pjesëtarët e policisë, në të gjitha rastet kur një gjë e tillë kërkohet nga gjykatësit.  

• Objekti i Degës së Deçanit56 në GjTh të Pejës gjendet në qendër të qytezës dhe qasja 
në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Kjo degë ka roje të sigurimit dhe posedon detektor 
statik dhe të dorës si dhe kamera të sigurisë. Palët/vizitorët, të cilët kanë nevojë për shërbime 
në sportele të Degës së Gjykatës  nuk kontrollohen nga sigurimi dhe kanë qasje të pakufizuar. 
Në katet e sipërme, qasja nuk do duhej të lejohej pa një kontroll të sigurimit, por në praktikë 
në disa raste ndodhë një gjë e tillë. Në gjykatë nuk kishte të punësuar roje të sigurimit femra, 
të cilat do të kontrollonin vizitoret femra. Vlen të theksohet se objekti është i pajisur me 
shkallë emergjente, ka sistem të alarmit kundër zjarrit si dhe posedon pajisje për fikjen e 
zjarrit. 
• Objekti i Degës së Istogut57 në GjTh të Pejës gjendet në qendër të qytetit dhe qasja në 
drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit dhe posedon detektorë statikë 
dhe të dorës58. Në këtë gjykatë masave të sigurisë i nënshtrohen vetëm palët, të cilat marrin 
pjesë në seanca. Stafi i gjykatës dhe palët të cilat kishin punë administrative nuk u 
nënshtroheshin masave të sigurisë, qoftë kontroll fizik apo edhe përmes detektorit. Palët e 
përfshira në procese gjyqësore si të pandehur i nënshtrohen kontrollit nga sigurimi.  
• Objekti i Degës së Klinës59 në GjTh në Pejë gjendet në qendër të qytezës dhe qasja në 
drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit dhe posedon detektorë statikë 
por jo edhe detektor të dorës. Objekti mbikëqyret nga kamerat e sigurisë.60 Personel i 
Gjykatës nuk kontrollohen dhe gjithashtu nuk mbajnë ID identifikuese. Qasja e qytetarëve tek 
sportelet është e pakufizuar dhe palët nuk i nënshtrohen kontrollit. Zyrat e gjykatësve gjenden 
në katin e dytë, të ndara nga sportelet në të cilat qytetarët kanë qasje. Kontrolli i sigurisë nuk 
zbatohet në mënyrë unike dhe për të gjitha palët. Disa palë kalojnë pa u kontrolluar përmes 

56 IKD intervistë me znj. Safete Tolaj, Gjykatëse Mbikëqyrëse e Degës së Deçanit në Gjykatën Themelore në 
Pejë. Qershor 2016. 

57 IKD intervistë me z. Ramadan Shatri, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Istogut në Gjykatën Themelore në 
Pejë. Qershor 2016. 

58 IKD intervistë me z. Imer Demaj, Ndihmës Administrator  i Degës së Istogut në Gjykatën Themelore në Pejë. 
Qershor 2016. 

59 IKD intervistë me z. Jashar Gashi, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Klinës në Gjykatën Themelore në Pejë. 
Qershor 2016.  

60 IKD intervistë me z. Habib Morina, Ndihmës Administrator  i Degës së Klinës në Gjykatën Themelore në 
Pejë. Qershor 2016. 
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detektorëve statik dhe të dorës. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të 
kontrolluar femrat vizitore.  

Siguria në Gjykatën Themelore në Prizren  

Objekti i GjTh në Prizren61 gjendet në qendër të qytetit dhe qasja në drejtësi e qytetarëve 
është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në GjTh në Prizren. Të gjeturat 
e monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit, të cilët evidentonin dhe 
kontrollonin hyrjen dhe daljen e vizitorëve dhe zyrtarëve. Gjykata posedon detektor statik 
dhe të dorës. Gjithashtu, objekti i kësaj Gjykate është nën mbikëqyrje me kamera të sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, kanë qasje të pakufizuar në sportelet përkatëse të 
gjykatës. Qasja në katet e sipërme të objektit, ku ndodhen edhe zyrat e gjykatësve, është e 
kufizuar për vizitorët, të cilët duhet të kalojnë kontrollin e rojeve përmes detektorëve. 
Megjithatë kjo në praktikë nuk zbatohet për të gjitha palët. Disa prej palëve kalojnë nëpër 
katet e sipërme pa kontrollim nga rojet nëpër detektor dhe gjithashtu të njëjtëve nuk u është 
kërkuar legjitimim përmes dokumenteve relevante. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare 
femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Personel i Gjykatës nuk kontrollohen dhe gjithashtu nuk mbajnë ID identifikuese. Qasja e 
qytetarëve tek sportelet është e pakufizuar dhe palët nuk i nënshtrohen kontrollit. Zyrat e 
gjykatësve gjenden në katin e dytë, të ndara nga sportelet në të cilat qytetarët kanë qasje. 
Kontrolli i sigurisë nuk zbatohet në mënyrë unike dhe për të gjitha palët. Disa palë kalojnë pa 
u kontrolluar përmes detektorëve statik dhe të dorës. Në personelin e sigurimit nuk ka 
pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore.  

• Objekti i Degës së Dragashit62 në GjTh në Prizren gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit dhe posedon detektorë 
statikë dhe detektor të dorës. Detektori statik për rreth gati një vit është jofunksional. Personel 
i Gjykatës nuk kontrollohen dhe gjithashtu nuk mbajnë ID identifikuese. Kontrollit përmes 
detektorëve nuk i janë nënshtruar as palët e tjera që kanë vizituar Gjykatën. Në personelin e 
sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 
• Objekti i Degës së Suharekës63 në GjTh në Prizren gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit dhe posedon detektorë 
statikë dhe detektor të dorës.64 Kontrolli përmes detektorëve nuk zbatohet në mënyrë strikte 

61 IKD intervistë me z. Ymer Hoxha, Kryetar në Gjykatën Themelore në Prizren. Qershor 2016. 

62 IKD intervistë me z. Sabaheta Kurteshi, Gjykatëse Mbikëqyrëse e Degës së Dragashit në Gjykatën Themelore 
në Prizren. Qershor 2016. 

63 IKD intervistë me z. Nuredin Abazi, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Suharekës në Gjykatën Themelore në 
Prizren. Qershor 2016. 

64 IKD intervistë me z. Halil Zeqiri, Ndihmës Administrator  i Degës së Suharekës në Gjykatën Themelore në 
Prizren. Qershor 2016. 
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për të gjitha palët. Një pjesë e tyre detyrohen të kalojnë kontrollin përmes detektorëve statik, 
ndërsa detektorët e dorës nuk janë përdorur. Për dallim prej Degëve të tjera, në këtë Degë 
numri i palëve që janë kontrolluar ka qenë shumë më i madh. Legjitimimi i palëve dhe 
evidentimi i tyre bëhej në mënyrë selektive nga rojet në një fletore të thjeshtë jozyrtare. Në 
personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Gjykatën Themelore në Ferizaj  

Objekti i GjTh në Ferizaj65 gjendet në qendër të qytetit dhe qasja në drejtësi e qytetarëve 
është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në GjTh në Ferizaj. Të gjeturat 
e monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit, të cilët evidentonin dhe 
kontrollonin hyrjen dhe daljen e vizitorëve dhe zyrtarëve. Gjykata posedon detektor statik por 
jo edhe detektor të dorës. Objekti i Gjykatës posedon kamera të sigurisë. 66 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, kanë qasje të pakufizuar në sportelet përkatëse të 
gjykatës, por paraprakisht i nënshtrohen kontrollit nga rojet e sigurimit. Qasja në brendinë e 
Gjykatës nuk mund të bëhet pa një kontroll nëpër detektorin statik. Siguria fizike nga rojet 
dhe policët në Gjykatë është më strikte. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për 
të kontrolluar femrat vizitore. 

• Objekti i Degës së Shtërpcës67 në GjTh në Ferizaj gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit, i cili është i 
nacionalitetit shqiptar, ndërsa në hyrje ka një zyrtar për informim të palëve, i cili është i 
nacionalitetit serb. Dega nuk posedon detektorë statikë, por posedon detektor të dorës. 
Gjithashtu objekti mbikëqyret nga kamerat e sigurisë.68 Kontrolli i palëve përmes detektorëve 
nuk zbatohet në praktikë. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar 
femrat vizitore.  
• Objekti i Degës së Kaçanikut69 në GjTh në Ferizaj gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit. Dega posedon 
detektorë statikë, por nuk posedon detektor të dorës. Objekti mbikëqyret nga kamerat e 

65 IKD intervistë me z. Bashkim Hyseni, Kryetar i Gjykatës Themelore në Ferizaj. Qershor 2016. 

66 IKD intervistë me z. Sejdi Sejdiu, Administrator  i Gjykatës Themelore në Ferizaj. Qershor 2016. 

67 IKD intervistë me z. Adem Shabani, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Shtërpcës në Gjykatën Themelore në 
Ferizaj. Qershor 2016. 

68 IKD intervistë me znj. Zorica Petković, Ndihmës Administratore  e Degës së Shtërpcës në Gjykatën 
Themelore në Ferizaj. Qershor 2016. 

69 IKD intervistë me z. Riza Livoreka, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Kaçanikut në Gjykatën Themelore në 
Ferizaj. Qershor 2016. 
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sigurisë. 70 Kontrolli përmes detektorëve nuk zbatohet në praktikë. Në personelin e sigurimit 
nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Gjykatën Themelore në Gjilan  

Objekti i GjTh në Gjilan71 gjendet në qytet dhe qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. 
Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në GjTh në Gjilan. Të gjeturat 
e monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit. Objekti ka tre kate, dhe për 
secilin kat, ka zyrtar të sigurimit. Gjykata në hyrje të saj, posedon detektor statik dhe detektor 
të dorës. Objekti i Gjykatës posedon edhe kamera të sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, kanë qasje të pakufizuar në sportelet përkatëse të 
Gjykatës. Shumica e palëve nuk i nënshtrohen kontrollit nga rojet e sigurimit. Zbatimi i 
masave të sigurisë përmes kontrollit është selektiv. Nuk ka proces të legjitimimit dhe 
evidentimit të palëve në fletoren zyrtare të Gjykatës. Në personelin e sigurimit nuk ka 
pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

• Objekti i Degës së Novobërdës72 në GjTh në Gjilan gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit. Dega nuk posedon 
detektorë statikë, por posedon detektor të dorës.73 Kontrolli i palëve përmes detektorëve nuk 
zbatohet në praktikë. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar 
femrat vizitore.  
• Objekti i Degës së Kamenicës74  në GjTh në Gjilan gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit. Dega posedon 
detektorë statikë dhe detektor të dorës. Objekti gjithashtu posedon kamerat e sigurisë. 75 
Kontrolli i palëve përmes detektorëve nuk zbatohet në praktikë. Në personelin e sigurimit nuk 
ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore.  
• Objekti i Degës së Vitisë76  në GjTh në Gjilan gjendet në qendër të qytezës dhe qasja 
në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit. Dega posedon detektorë 

70 IKD intervistë me z. Xhevat Guri, Ndihmës Administrator i Degës së Kaçanikut në Gjykatën Themelore në 
Ferizaj. Qershor 2016. 

71 IKD intervistë me z. Zyhdi Haziri, Kryetar i Gjykatës Themelore në Gjilan. Qershor 2016. 

72 IKD intervistë me z. Hasan Sadiku, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Novobërdës në Gjykatën Themelore në 
Gjilan. Qershor 2016. 

73 IKD intervistë me z. Synaj Qerimi, Ndihmës Administrator i Degës së Novobërdës në Gjykatën Themelore në 
Gjilan. Qershor 2016. 

74 IKD intervistë me z. Zijadin Spahiu, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Kamenicës në Gjykatën Themelore në 
Gjilan. Qershor 2016. 

75 IKD intervistë me znj.Lulavere Basha, Ndihmës Administratore e Degës së Kamenicës në Gjykatën 
Themelore në Gjilan. Qershor 2016. 

76 IKD intervistë me z. Skender Shefkiu, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Vitisë në Gjykatën Themelore në 
Gjilan. Qershor 2016. 
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statikë dhe detektor të dorës. Objekti gjithashtu posedon kamerat e sigurisë.77 Kontrolli i 
palëve përmes detektorëve zbatohet në mënyrë selektive për palët. Në personelin e sigurimit 
nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore.  

Siguria në Gjykatën Themelore në Gjakovë  

Objekti i GjTh në Gjakovë78 gjendet në qytet dhe qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. 
Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në GjTh në Gjakovë. Të 
gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo gjykatë ka zyrtarë të sigurimit. Gjykata në hyrje të saj, 
posedon detektor statik dhe detektor të dorës. Objekti i Gjykatës posedon edhe kamera të 
sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në gjykatë, kanë qasje të pakufizuar në sportelet përkatëse të 
Gjykatës. Palët/vizitorët i nënshtrohen kontrollit në mënyrë selektive nga rojet e sigurimit. 
Nuk ka proces të legjitimimit dhe evidentimit të palëve në fletoren zyrtare të Gjykatës. Në 
personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

• Objekti i Degës së Malishevës79 në GjTh në Gjakovë gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit. Dega posedon 
detektorë statikë, por posedon detektor të dorës. Objekti gjithashtu posedon kamera të 
sigurisë.80 Kontrolli i palëve përmes detektorëve statik zbatohet në praktikë. Në personelin e 
sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore.  
• Objekti i Degës së Rahovecit81 në GjTh në Gjakovë gjendet në qendër të qytezës dhe 
qasja në drejtësi e qytetarëve është e lehtë. Objekti ka roje të sigurimit. Dega posedon 
detektorë statikë, por posedon detektor të dorës. Objekti gjithashtu posedon kamera të 
sigurisë.82 Kontrolli i palëve përmes detektorëve statik zbatohet në mënyrë selektive për 
palët. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore.  

 

 

77 IKD intervistë me z. Fahredin Hoxha, Ndihmës Administrator i Degës së Vitisë në Gjykatën Themelore në 
Gjilan. Qershor 2016. 

78 IKD intervistë me z. Vaton Dërguti, Kryetar i Gjykatës Themelore në Gjakovë. Qershor 2016. 

79 IKD intervistë me z. Lulzim Paçarizi, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Malishevës në Gjykatën Themelore në 
Gjakovë. Qershor 2016. 

80 IKD intervistë me z. Hajredin Morina, Ndihmës Administrator i Degës së Malishevës në Gjykatën Themelore 
në Gjakovë. Qershor 2016. 

81 IKD intervistë me z. Mizahir Shabani, Gjykatës Mbikëqyrës i Degës së Rahovecit në Gjykatën Themelore në 
Gjakovë. Qershor 2016. 

82 IKD intervistë me z. Bujar Sylka, Ndihmës Administrator i Degës së Rahovecit në Gjykatën Themelore në 
Gjakovë. Qershor 2016. 
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b) SIGURIA NË PROKURORITË E KOSOVËS  
 

Kosova nuk ka rregullativë ligjore adekuate, e cila garanton mbrojtjen e prokurorëve. Kjo 
bëhet edhe më problematike kur dispozitat ligjore dhe politikat e miratuara nuk gjejnë zbatim 
efikas dhe efektiv në praktikë. Ligji për Prokurorin e Shtetit në nenin 22 parasheh mbrojtjen 
mundësinë që të kërkojnë nga KPK masa të veçanta mbrojtëse për veten dhe familjet e tyre. 
Po ashtu Rregullorja e KPK-së nr. 10/2015 në nenin 34 parasheh mbrojtjen e prokurorëve dhe 
institucionit të prokurorisë.  Gjithashtu, KPK ka nxjerrë Udhëzimin Administrativ Nr. 
08/2013 për Sigurinë e prokurorëve dhe personelit në prokurori. Për dallim prej gjykatësve në 
Kosovë që gëzojnë mbrojtje individuale formale përmes imunitetit, i cili formalisht 
garantohet me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, prokurorët nuk e gëzojnë një imunitet të 
tillë me Kushtetutë. Ky imunitet garantohet për prokurorët vetëm në nenin 23 të Ligjit për 
Prokurorin e Shtetit. Megjithatë, si për gjykatësit si për prokurorët nuk janë krijuar rregulla 
dhe mekanizëm që e garanton zbatimin në praktikë të mbrojtjes individuale të gjykatësve dhe 
prokurorëve përmes imunitetit. 

Sa i përket sigurisë individuale të prokurorëve, Këshilli Prokurorial dhe Policia e Kosovës 
kanë nënshkruar një Marrëveshje të Bashkëpunimit83  për fushën e sigurisë individuale të 
prokurorëve në rastet e kërcënimeve të tyre.  

Kryeprokurorët84 e Prokurorive Themelore konsiderojnë se nuk ka rregullative ligjore dhe 
politika adekuate për mbrojtjen e prokurorëve. Së paku ata nuk janë të njoftuar.  

Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit nuk ka ofruar statistika të sakta se sa raste të kërcënimit të 
prokurorëve janë evidentuar, por ka konfirmuar se ka pasur raste të tilla.85 Në këto raste është 
njoftuar KPK dhe është formuar Komision nga anëtarët e Këshillit dhe të njëjtit kanë 
raportuar në KPK lidhur me rastet konkrete të kërcënimeve dhe u është ofruar mbrojtje 
prokurorëve. IKD ka hulumtuar në praktikë raste, në të cilat KPK ka dështuar të ofroj 
mbrojtje dhe siguri individuale për prokurorët në PSRK. Në këtë rast, përkundër kërcënimeve 
të vazhdueshme të prokurorit86, KPK dhe mekanizmat tjerë kanë vlerësuar se nuk ka 
rrezikshmëri të madhe dhe nuk kanë ofruar mbrojtje për njërin prej prokurorëve, i cili ka 
trajtuar disa prej rasteve të profileve të mëdha. Gjithashtu, në raste të caktuara, kur ka pasur 
kërcënime ndaj prokurorëve, nuk janë respektuar asnjë prej dispozitave të Marrëveshjes së 

83 Marrëveshje të Bashkëpunimit për fushën e sigurisë individuale të prokurorëve në rastet e kërcënimeve ndaj 
tyre. Këshilli Prokuroria i Kosovës dhe Policia e Kosovës. 16 gusht 2013. (shih linkun http://ëëë.psh-
ks.net/repository/docs/Nr.932.2013-Marreveshje_Mirekuptimi_mes_KPK-se_dhe_Policise_se_Kosoves-
Bashkepunimi_ne_fushen_e_sigurise_individuale_te_prokuroreve_ne_rastet_e_kercenimeve_ndaj_tyre.pdf ) 

84 IKD intervistë me z. Agron Galani, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Pejë. Qershor 2016. 

85 IKD intervistë me z. Aleksandër Lumezi, Kryeprokuror i Shtetit. Qershor 2016. 

86 “Ekskluzive: Kërcënohet Prokurori Special Admir Shala, i refuzohet mbrojtja e afërt”. betimiperdrejtesi.com. 
8 shkurt 2016.  (shih linkun http://betimiperdrejtesi.com/ekskluzive-kercenohet-prokurori-special-admir-shala-i-
refuzohet-mbrojtja-e-afert/ ) 
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Bashkëpunimit për sigurinë individuale të prokurorëve, duke mos e informuar fare KPK-në 
dhe duke e heshtur rastin.87 

Sa i takon mbrojtjes së viktimave të krimit dhe dëshmitarëve ekziston një rregullativë ligjore 
e avancuar, por e cila ka probleme për tu zbatuar në praktikë. Sa i përket mbrojtjes së 
dëshmitarëve ekziston ligj i veçantë, Ligji për Mbrojtjen e Dëshmitarëve nr.04/L-015. 
Gjithashtu, në Planin e Punës së Prokurorit të Shtetit 2016 është paraparë programi për 
mbrojtjen e dëshmitarëve. Përkitazi me mbrojtjen e viktimave, Zyra e Kryeprokurorit të 
Shtetit ka nxjerrë Udhëzimin Nr. 67 /13, për zbatimin e nenit 218 të KPPK përmes të cilit 
obligon të gjithë prokurorët dhe Zyrën për Ndihmë dhe Mbrojtjen e Viktimave që të ndjekin 
procedurat për mbrojtjen e drejtave të viktimave. Kurse në Strategjinë për mbrojtjen kundër 
trafikimit me qenie njerëzore është paraparë procesi i mbrojtjes së viktimave që nga fillimi i 
procedurës penale deri në fund. 

KPK nuk ka caktuar ende zyrtarin kompetent për mbikëqyrjen dhe zbatimin e obligimeve që 
dalin lidhur me sigurinë e prokurorëve dhe mbrojtjes së dëshmitarëve. Kurse lidhur me 
mbrojtjen e viktimave ekziston njësia kompetente. 

Në rast të kërcënimit të prokurorëve, KPK debaton urgjentisht sipas procedurës së paraparë 
në Rregulloren 10/2015 për veprimtarinë e KPK dhe pastaj varësisht nga rasti vendosë për 
veprimet e mëtejme. Për këtë janë të përcaktuara edhe procedurat standarde të veprimit për 
sigurinë individuale të prokurorëve. 

KPK asnjëherë nuk ka ftuar prokurorët të raportojnë për sigurinë individuale të prokurorëve. 
Në mbledhje të KPK-së ka pasur ndonjëherë diskutim që ka përfshirë edhe sigurinë e 
prokurorëve88, por asnjëherë nuk ka pasur një pikë të veçantë për të diskutuar89.  

Zbatimi i masave të kontrollit të sigurisë është në gjendje alarmante. IKD ka zhvilluar një 
hulumtim të gjerë në teren në objektet e të gjitha Prokurorive të të gjitha niveleve për të 
vlerësuar zbatimin e masave të sigurisë.90 Në disa prej prokurorive nuk ka detektor statik, në 
disa nuk ka detektor të dorës. Punonjësit e Prokurorive dhe personat zyrtarë në shumicën e 
Prokurorive nuk i nënshtrohen kontrollit të rojave të sigurimit. Ndërsa, palët i nënshtrohen në 
mënyrë selektive kontrollit. Procesi i legjitimit dhe evidentimit në librat zyrtar të Prokurorive 
në disa prej Prokurorive zbatohet në mënyrë selektive, në disa nuk zbatohet fare, ndërsa në 
Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit zbatohet në mënyrë strikte. Kjo dëshmon se siguria e 

87 Në intervistën e zhvilluar me prokurorin z. Arben Ismajli, ai ka pohuar se në vitin 2015 në Prokurorinë 
Themelore në Gjilan është shënuar një rast të kërcënimit të një prokurori, por për të njëjtin nuk është njoftuar 
KPK dhe rasti është heshtur. IKD intervistë me z. Arben Ismajli, Prokuror në Prokurorinë Themelore në Gjilan. 
Qershor 2016. 

88 IKD intervistë me z. Aleksandër Lumezi, Kryeprokuror i Shtetit. Qershor 2016. 

89 IKD intervista me të gjithë Kryeprokurorët e Prokurorive Themelore të Republikës së Kosovës. Qershor 2016.  

90 IKD ka zhvilluar një hulumtim në teren, duke monitoruar në praktikë zbatimin e masave të sigurisë në Zyrën 
e Kryeprokurorit të Shtetit, Prokurorinë e Apelit në Prishtinë dhe shtatë (7) Prokuroritë Themelore në 
Republikën e Kosovës. Qershor 2016. 
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prokurorëve, personelit të Prokurorisë, viktimave të krimit dhe dëshmitarëve është e brishtë. 
Të gjitha këto kategori i nënshtrohen një rreziku të madh për shkak të mungesës së mjeteve 
adekuate dhe sidomos për shkak të moszbatimit të masave të kontrollit, legjitimimit dhe 
evidentimit të palëve që hyjnë në Prokurori. Në intervista me Kryeprokurorët, ata kanë 
theksuar se gjatë ushtrimit të kontrollit ka pasur raste kur palët kanë vizituar Prokurorinë91 të 
armatosur me armë zjarri. Të njëjtit i është konfiskuar arma dhe është hapur rast ndaj tij.  

Për dallim prej KGJK-së, KPK ka plan për reagimin emergjent për mbrojtjen nga fatkeqësitë 
natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Megjithatë ky plan92 tani është i pazbatueshëm sepse i ka 
takuar mbrojtjes së personelit dhe hapësirave në objektin ish-ndërtesës së Bankës së 
Ljubljanës në Prishtinë, në të cilën kanë të vendosura Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit, 
Prokuroria e Apelit në Prishtinë dhe Prokuroria Themelorë në Prishtinë. Tani Zyra e 
Kryeprokurorit të Shtetit është vendosur në objekt tjetër në qendër të Prishtinës, ndërsa 
Prokuroria e Apelit në Prishtinë dhe Prokuroria Themelore në Prishtinë janë vendosur në 
Pallatin e Drejtësisë. Për asnjërën prej tyre nuk ka plan për reagimin emergjent për mbrojtjen 
nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Gjithashtu, asnjëra prej shtatë Prokurorive 
Themelore në tërë Republikën e Kosovës nuk ka plan të tillë për reagimin emergjent për 
mbrojtjen nga fatkeqësitë. 

Siguria në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit  

Objekti i Zyrës së Prokurorit të Shtetit93 gjendet në qytet dhe qasja në drejtësi e qytetarëve 
është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Zyrën e Prokurorit të 
Shtetit. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit. Prokuroria 
në hyrje të saj, posedon detektor statik dhe detektor të dorës. Objekti i Prokurorisë posedon 
edhe kamera të sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në këtë Prokurori, i nënshtrohen kontrollit të rojave të sigurimit. 
Palët legjitimohen dhe evidentohen në fletoren zyrtare të Prokurorisë. Në personelin e 
sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Prokurorinë e Apelit në Prishtinë  

Objekti i Prokurorisë së Apelit në Prishtinë94 gjendet në Pallatin e Drejtësisë, i cili gjendet në 
Hajvali, në dalje të qytetit të Prishtinës. Vendosja e kësaj Prokurorie në dalje të qytetit në 
praktikë ka vështirësuar qasjen në drejtësi të palëve që kërkojnë shërbime në këtë Prokurori. 

91 Ky rast është shënuar në Prokurorinë Themelore të Pejës. IKD intervistë me z. Agron Galani, Kryeprokuror i 
Prokurorisë Themeore në Pejë. Qershor 2016.  

92 Plani ka numrin e protokollit 1071/2013 dhe shërben për mbrojtjen e personelit dhe hapësirave në objektin ish 
ndërtesës së Bankës së Ljubljanës në Prishtinë. 

93 IKD intervistë me z. Aleksandër Lumezi, Kryeprokuror i Shtetit. Qershor 2016. 

94 IKD intervistë me z. Haxh Dërguti, Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit në Prishtinë. Qershor 2016. 
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Transporti publik ende nuk është funksional dhe kjo paraqet pengesë për qytetarët  për të 
pasur qasje në këtë gjykatë në mënyrë të papenguar. 

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë e Apelit në 
Prishtinë. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit. 
Prokuroria në hyrje të saj, posedon detektor statik dhe detektor të dorës. Objekti i Prokurorisë 
posedon edhe kamera të sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në këtë Prokurori, i nënshtrohen kontrollit të rojave të sigurimit 
në mënyrë selektive. Palët nuk legjitimohen dhe nuk evidentohen në fletoren zyrtare të 
Prokurorisë. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat 
vizitore. 

Siguria në Prokurorinë Themelore në Prishtinë  

Objekti i Prokurorisë Themelore në Prishtinë95 gjendet në Pallatin e Drejtësisë, i cili gjendet 
në Hajvali, në dalje të qytetit të Prishtinës. Vendosja e kësaj Prokurorie në dalje të qytetit në 
praktikë ka vështirësuar qasjen në drejtësi të palëve që kërkojnë shërbime në këtë Prokurori. 
Transporti publik ende nuk është funksional dhe kjo paraqet pengesë për qytetarët  për të 
pasur qasje në këtë gjykatë në mënyrë të papenguar. 

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë Themelore në 
Prishtinë. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit. 
Prokuroria në hyrje të saj, posedon detektor statik dhe detektor të dorës. Objekti i Prokurorisë 
posedon edhe kamera të sigurisë. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në këtë Prokurori, i nënshtrohen kontrollit të rojave të sigurimit 
në mënyrë selektive. Palët nuk legjitimohen dhe nuk evidentohen në fletoren zyrtare të 
Prokurorisë. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat 
vizitore. 

Siguria në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë  

Objekti i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë96 tash për tash gjendet në qendër të qytetit të 
Vushtrrisë. Qasja në drejtësi e palëve nga Rajoni i Mitrovicës është më e vështirë për shkak të 
largësisë së objektit. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë Themelore në 
Mitrovicë. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit, të cilët 
nuk janë të uniformuar dhe nuk kanë asnjë shenjë identifikimi. Ata kontrollonin hyrjen dhe 
daljen e vizitorëve dhe zyrtarëve. Objekti ka detektorë statik dhe të dorës. Nuk ka kamera të 
sigurisë. Palët/vizitorët, të cilët vijnë në Prokurori, kontrollohen në mënyrë selektive. Disa 
prej tyre kontrollohen nga rojet përmes detektorit statik, ndërsa një pjesë e tyre nuk 

95 IKD intervistë me z. Imer Beka, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prishtinë. Qershor 2016. 

96 IKD intervistë me z. Shyqyri Syla, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Mitrovicë. Qershor 2016. 
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kontrollohen fare. Procesi i legjitimimit dhe evidentimit të palëve në librin e Prokurorisë, 
gjatë kohës së monitorimit nga IKD nuk është bërë për asnjë palë. Në personelin e sigurimit 
nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Prokurorinë Themelore në Pejë  

Objekti i Prokurorisë Themelore në Pejë97 është në qendër të qytetit të Pejës dhe qasja në 
drejtësi e palëve është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë Themelore në 
Pejë. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit. Objekti ka 
detektorë statik dhe të dorës. Objekti ka edhe kamera të sigurisë. Palët/vizitorët, të cilët vijnë 
në Prokurori, kontrollohen në mënyrë selektive. Disa prej tyre kontrollohen nga rojet përmes 
detektorit statik, ndërsa një pjesë e tyre nuk kontrollohen fare. Në personelin e sigurimit nuk 
ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Prokurorinë Themelore në Gjilan  

Objekti i Prokurorisë Themelore në Gjilan98 gjendet në periferi të qytetit dhe qasja në drejtësi 
e qytetarëve është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë Themelore në 
Gjilan. Objekti nuk posedon detektor statik por vetëm detektor të dorës. Objekti ka edhe 
kamera të sigurisë. Në hyrje të objektit në anën e majtë qëndrojnë  punëtorët e sigurimit të 
Prokurorisë, ndërsa në anën e djathtë gjendet një zyre përmes së cilës palët regjistrohen, 
marrin informatat që iu nevojiten dhe udhëzohen në zyrat përkatëse. 

Palët/vizitorët, të cilët vijnë në Prokurori, kontrollohen në mënyrë selektive. Disa prej tyre 
kontrollohen nga rojet përmes detektorit të dorës, ndërsa një pjesë e tyre nuk janë kontrolluar. 
Femrat nuk janë kontrolluar fare. Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të 
kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Prokurorinë Themelore në Gjakovë  

Prokuroria Themelore në Gjakovë99 është e vendosur në një objekt privat në qendër të qytetit 
dhe qasja në drejtësi e palëve është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë Themelore në 
Gjakovë. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit. Objekti 
nuk ka detektorë statik dhe të dorës. Objekti nuk ka as kamera të sigurisë. Palët/vizitorët, të 
cilët vijnë në Prokurori, nuk kontrollohen as me duar. Rojet bëjnë legjitimin e palëve, duke iu 

97 IKD intervistë me z. Agron Galani, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Pejë. Qershor 2016. 

98 IKD intervistë me z. Jetish Maloku, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Gjilan. Qershor 2016. 

99 IKD intervistë me z. Ali Selimaj, ushtrues detyre i Kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore në Gjakovë. 
Qershor 2016. 
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kërkuar dokumente identifikuese, por nuk evidentohen askund në libra zyrtar. Në personelin e 
sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore. 

Siguria në Prokurorinë Themelore në Prizren  

Objekti i Prokurorisë Themelore në Prizren100 është në qendër të qytetit dhe qasja në drejtësi 
e palëve është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë Themelore në 
Prizren. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit dhe në 
hyrje të objektit qëndron edhe një polic. Objekti ka detektorë statik, por nuk ka detektor të 
dorës. Objekti ka edhe kamera të sigurisë. Palët/vizitorët, të cilët vijnë në Prokurori, kontrollit 
nëpër detektorin statik i nënshtrohen në mënyrë selektive. Rojet e sigurimit janë selektiv edhe 
në procesin e legjitimimit dhe evidentimit të palëve në librat zyrtar të Prokurorisë. Në 
personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore.  

Siguria në Prokurorinë Themelore në Ferizaj  

Objekti i Prokurorisë Themelore në Ferizaj101 është në qendër të qytetit dhe qasja në drejtësi 
e palëve është e lehtë. Transporti publik është funksional.  

IKD ka monitoruar zbatimin në praktikë të masave të sigurisë në Prokurorinë Themelore në 
Ferizaj. Të gjeturat e monitorit dëshmojnë se kjo Prokurori ka zyrtarë të sigurimit. Objekti 
nuk ka detektorë statik, por ka detektor të dorës dhe kamera të sigurisë. Palët/vizitorët, të cilët 
vijnë në Prokurori, përveç punonjësve të Prokurorisë dhe zyrtarëve, palët e tjera i 
nënshtrohen kontrollit nëpër detektorin e dorës. Rojet e sigurimit gjithashtu në mënyrë strikte 
respektojnë procesin e legjitimimit dhe evidentimit të palëve në librat zyrtar të Prokurorisë. 
Në personelin e sigurimit nuk ka pjesëtare femra, për të kontrolluar femrat vizitore.  

 

 

 

 

 

 

 

100 IKD intervistë me z. Sylë Hoxha, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Prizren. Qershor 2016. 

101 IKD intervistë me z. Agron Qalaj, Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore në Ferizaj. Qershor 2016. 
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V. REKOMANDIMET  
 

REKOMANDIMET PËR QEVERINË DHE KUVENDIN E KOSOVËS: 

• Rekomandohet për Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës për të miratuar legjislacionin 
adekuat lidhur me garantimin e masave të sigurisë për gjykatës dhe prokuror dhe familjar të 
tyre në rastet e kërcënimit;  
• Rekomandohet për Qeverinë dhe Kuvendin e Kosovës, që legjislacioni adekuat të 
sigurojë që përfaqësues nga Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial të jenë pjesë e 
Komisionit vlerësues lidhur me nivelin e rrezikut të kërcënimeve individuale ndaj gjykatësve 
apo prokurorëve; 

REKOMANDIMET NË RAPORT ME GJYKATAT:  

• Rekomandohet të krijohet një rregullativë e qartë ligjore lidhur me mbrojtjen 
individuale të gjykatësve nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës; 
• Rekomandohet të krijohet një rregullativë e qartë ligjore lidhur me sigurinë në 
objektet e Gjykatave për të gjithë punëtorët e sigurimit.  
• Gjykatësit, stafi mbështetës rekomandohet të njoftohen dhe të trajnohen rreth 
rregullativës ligjore lidhur me mbrojtjen individuale të gjykatësve.  
• Punëtorët e sigurimit rekomandohet të trajnohen rreth rregullativës ligjore për sigurinë 
në objektet e Gjykatave. 
• Rekomandohet të ketë kartela identifikuese për secilin gjykatës, staf mbështetës dhe 
vizitorë.  
• Rregullat e kontrollit përmes detektorëve rekomandohet të zbatohen me përpikëri për 
të gjithë pa dallim, si për gjykatës, staf mbështetës dhe palë tjera. 
• KGJK, Gjykatat dhe Degët e Gjykatave Themelore rekomandohet të miratojnë plane 
të reagimit emergjent për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore.  
• Punësimi i femrave brenda sektorëve të sigurimit të gjykatave dhe degëve të tyre për 
shkak të kontrollimit më efikas, kur palët janë të gjinisë femërore 

REKOMANDIMET NË RAPORT ME PROKURORITË: 

• Rekomandohet të krijohet një rregullativë e qartë ligjore lidhur me mbrojtjen 
individuale të prokurorëve.  
• Rekomandohet të krijohet një rregullativë e qartë ligjore lidhur me sigurinë në 
objektet e Prokurorive për të gjithë punëtorët e sigurimit.  
• Prokurorët, stafi mbështetës rekomandohet të njoftohen dhe të trajnohen rreth 
rregullativës ligjore lidhur me mbrojtjen individuale të prokurorëve.  
• Punëtorët e sigurimit rekomandohet të trajnohen rreth rregullativës ligjore për sigurinë 
në objektet e Prokurorive. 
• Rekomandohet të ketë kartela identifikuese për secilin prokurorë, staf mbështetës dhe 
vizitorë.  
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• Rregullat e kontrollit përmes detektorëve rekomandohet të zbatohen me përpikëri për 
të gjithë pa dallim, si për prokurorë, staf mbështetës dhe palë tjera.  
• KPK dhe Prokuroritë rekomandohet të miratojnë plane të reagimit emergjent për 
mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore.  
• Punësimi i femrave brenda sektorëve të sigurimit të prokurorive për shkak të 
kontrollimit më efikas, kur palët janë të gjinisë femërore. 
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