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1. Përmbledhje ekzekutive 

IKD në mënyrë sistematike monitoron seancat gjyqësore të cilat zhvillohen në të gjitha gjykatat 

themelore dhe degët e tyre, për të cilat seanca raporton në baza ditore. Krahas kësaj, IKD përveç 

monitorimit të seancave gjyqësore duke u bazuar në Ligjin për Qasje në Dokumente Publike 

përkitazi me rastet e monitoruara siguron edhe aktgjykimet dhe dokumentet e tjera relevante, të 

cilat pastaj i analizon një për një. Si rrjedhojë e këtij monitorimi, IKD ka vërejtur se me rastin e 

shpalljes së aktgjykimeve dënuese nga gjyqtarët e ndryshëm brenda sistemit gjyqësor ka mos 

zbatueshmëri të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit (LKVK).  

Ky ligj ka hyrë në fuqi në vitin 2015 dhe si rrjedhojë ka shënuar një hap përpara në aspektin e 

përmirësimit të pozitës së viktimave të krimit në vend. Megjithatë, përkundër ekzistimit të ligjit, 

si sfidë është shënuar zbatimi i të njëjtit. Edhe pse jemi në vitin e gjashtë prej kur ka hyrë në fuqi 

ky ligj, praktika po tregon se zbatimi i tij lë për të dëshiruar. 

Në këtë raport pasqyrohet funksionalizimi i punës së Komisionit për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit (në vijim: Komisioni) në përputhje me legjislacionin pozitiv. Nga funksionalizimi i këtij 

komisioni e deri më tani, i njëjti ka pranuar gjithsej 50 kërkesa për kompensim, nga të cilat 20 janë 

refuzuar, 15 janë aprovuar dhe 15 janë ende duke u trajtuar. Nga ato të aprovuarat, vlera më e lartë 

e kompensimit ka arritur shumën prej 6,000 euro, kurse 2,000 euro ka qenë vlera më e ulët e 

kompensimit që ky Komision e ka aprovuar. 

Sa i përket, LKVK – së, në nenin 39 të tij, shprehimisht është paraparë obligimi i gjyqtarëve që 

me rastin e shqiptimit të sanksioneve penale, t’i obligojë të akuzuarit të paguajnë edhe taksat për 

kompensimin e viktimave. Këto taksa ndahen në dy grupe, për veprat penale që gjykohen nga 

Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore kërkohet pagesa e shumës prej tridhjetë (30) 

Euro, kurse për veprat penale që gjykohen nga Departamenti i Krimeve të Rënda i Gjykatës 

Themelore kërkohet shuma prej pesëdhjetë (50) Euro. 

IKD për ta krijuar një pasqyrë sa më të qartë të zbatueshmërisë së këtij ligji në përgjithësi dhe 

kësaj dispozite ne veçanti, ka analizuar gjithsej 370 aktgjykime dënuese, të përzgjedhura në 

mënyrë rastësore dhe proporcionale për secilën gjykatë themelore dhe degë të saj. Përpos 

analizimit të aktgjykimeve, IKD ka zhvilluar edhe 29 intervista ku ka trajtuar çështjen e LKVK – 

së dhe zbatimit të tij në praktikë. Bazuar në intervistat e zhvilluara, IKD ka gjetur se sfidë shumë 

e madhe për gjyqtarët sidomos në vitet e para pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, e deri në pranimin e 

Qarkores nga Gjykata Supreme (që është nxjerrë në fillim të vitit 2018) ka qenë fakti se neni 39 i 

LKVK – së nuk është kuptuar drejt dhe në mënyrë të plotë nga gjyqtarët.  

Në anën tjetër, për ata që megjithatë e kanë pasur krejtësisht të qartë këtë dispozitë, nga analiza e 

aktgjykimeve, del se sfidë e kanë pasur zbatimin e së njëjtës. Në këtë drejtim, IKD nuk ka gjetur 

asnjë aktgjykim të vitit 2015 i cili ka obliguar të pandehurit e dënuar që të paguajnë një taksë 50 

apo 30 euro (varësisht nga Departamenti ku është gjykuar). Ndërsa, përpos aktgjykimeve të 

analizuara, ky konstatim është vërtetuar edhe nga përgjigjet e dhëna nga udhëheqësit e gati të gjitha 
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gjykatave, e po ashtu edhe nga të dhënat të cilat IKD i ka pranuar nga KGJK-ja mbi të hyrat e 

gjykatave nga këto taksa. Krahas kësaj, IKD po ashtu ka evidentuar aktgjykime të gjykatësve të 

njëjtë, të cilët në disa raste e kanë zbatuar LKVK-në dhe kanë obliguar të pandehurit e dënuar që 

të paguajnë taksën 30 apo 50 euro (varësisht nga departamenti ku po gjykohej vepra penale), por 

se të njëjtit gjyqtarë në disa raste të tjera nuk kanë vepruar në mënyrë të njëjtë.  

Një element tjetër shumë i rëndësishëm i evidentuar si rrjedhojë e procesit sistematik të 

monitorimit të të gjitha seancave gjyqësore në vend, në të gjitha instancat gjyqësore, është fakti se 

në shumicën dërrmuese të rasteve kemi mos njoftim të duhur të palëve (në rastin konkret të 

viktimave), lidhur me të drejtat e tyre. Kjo pastaj bën që kjo kategori e ndjeshme të mos arrijë 

realizimin e plotë të të drejtave të veta, meqë nuk kanë mjaftueshëm njohuri mbi të drejtën e tyre 

për kompensim dhe as për pasojat e heqjes dorë nga kompensimi. 

Ndërsa në aspektin e mos zbatimit të LKVK – së, IKD konsideron se një rol kyç e ka luajtur edhe 

Gjykata e Apelit, ku bazuar në aktgjykimet e analizuara rezulton se zbatueshmëria e LKVK – së 

nga kjo gjykatë është zero. Aq më tepër që Apeli duke vërtetuar aktgjykimet e gjykatave të 

instancës së parë, në të cilat nuk kemi pasur zbatim të LKVK-së, në njëfarë forme ka legjitimuar 

shkeljen ligjore të gjykatësve të shkallës së parë dhe ka bërë që të njëjtit edhe në të ardhmen të 

vazhdojnë të mos shqiptojnë taksën e përcaktuar me LKVK. E përpos kësaj, edhe në rastet kur ka 

ndryshuar aktgjykimet e shkallës së parë për arsye të tjera, nuk ka ndërmarrë ndonjë masë kundrejt 

ndryshimit edhe të kësaj pjese, që dëshmon se kjo instancë gjyqësore fare nuk e ka zbatuar këtë 

ligj. Me Kodin e Procedurës Penale mos shqiptimi i taksës nuk konsiderohet shkelje esenciale në 

mënyrë të taksative, mirëpo parashihet se shkelje esenciale konsiderohet nëse aktgjykimi nuk është 

përpiluar në përputhje me përmbajtjen dhe formën e aktgjykimit me shkrim. Njëkohësisht gjyqtarët 

e Gjykatave Themelore, LKVK i ka obliguar që të shqiptojnë taksën për viktimat e krimit në 

aktgjykimet dënuese dhe duke marrë parasysh se gjyqtarët nuk i kanë si bazë vetëm KPRK dhe 

KPPRK, si ligje të vetme me të cilat punojnë, konsiderojmë se mos shqiptimi i kësaj takse në 

aktgjykim nga ana gjyqtarëve, përbën shkelje esenciale të procedurës. Aq më tepër që një çështje 

e tillë tashmë edhe po parashihet në Projekt Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, ku pjesa e 

përmbajtjes së aktgjykimit dënues është plotësuar edhe me taksën për kompensimin e viktimave. 

Nga të dhënat e pranuara nga KGJK për periudhën janar – shtator 2019, rezulton se në total janë 

grumbulluar 111,679 euro për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Pra, për një 

muaj mesatarisht 12,407 euro. Ndërsa, që nga momenti kur ka filluar hulumtimi jonë në shtator 

2019, përfshirë edhe intervistimin e udhëheqësve të gjykatave, shuma totale e të hyrave deri në 

fund të vitit ka arritur në 158,470 euro, apo 46,800 euro vetëm përgjatë tre muajve të fundit. Kjo 

nënkupton se përgjatë këtyre tre muajve, mesatarisht janë mbledhur 15,600 euro në muaj. Kjo rritje 

nga 12,407 në 15,600 euro në muaj, e tregon qartë ndikimin që ka pasur ky hulumtim, e që presim 

të mundësojë zbatimin e LKVK – së në një masë më të madhe dhe rrjedhimisht pastaj edhe 

grumbullimin e të hyrave për këtë Program të një rëndësie të jashtëzakonshme, në një masë më të 

madhe sesa deri tash. 
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2. Metodologjia  

IKD me qëllim që të përpilojë një raport sa më gjithëpërfshirës dhe analitik, lidhur me zbatimin e 

Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit (LKVK) nga gjykatësit e të gjitha gjykatave 

themelore dhe të Gjykatës se Apelit, ka përdorur metodologji të përzier të hulumtimit, në mënyrë 

që të paraqesë një pasqyrë të përgjithshme dhe reale mbi zbatimin dhe mos zbatimin e këtij ligji 

nga gjykatat e rregullta të Republikës së Kosovës 

Për përgatitjen e këtij raporti, IKD fillimisht ka analizuar bazën ligjore, përfshirë këtu edhe 

legjislacionin sekondar. Po ashtu, me qëllim të draftimit të këtij raporti, IKD përmes Ligjit për 

Qasje në Dokumente Publike ka siguruar të dhëna relevante nga institucionet gjyqësore dhe 

qeveritare.  

Mbi të gjitha, përpilimi i këtij raporti është bazuar në monitorimin e drejtpërdrejtë të zbatimit të 

LKVK-së nga ana e gjyqtarëve, në atë mënyrë që janë analizuar aktgjykimet e tyre dënuese nga të 

cilat është nxjerrë përfundimi mbi zbatimin apo mos zbatimin e këtij ligji nga gjyqtarët e të gjitha 

gjykatave. 

Në këtë drejtim, IKD ka analizuar gjithsej 370 aktgjykime dënuese, të përzgjedhura në mënyrë 

rastësore dhe proporcionale për secilën gjykate themelore dhe degë të saj1. Nga ky total, 185 

aktgjykime janë të vitit 2018, prej të cilave 165 të gjykatave të shkallës së parë dhe 20 të Gjykatës 

së Apelit. Ndërsa, 185 aktgjykimet e tjera janë shpallur përgjatë vitit 2019, 165 prej të cilave nga 

Gjykatat Themelore dhe 20 nga Gjykata e Apelit. 

Pas analizimit të aktgjykimeve, IKD ka zhvilluar edhe 29 intervista ku ka trajtuar çështjen e LKVK 

– së dhe zbatimit të tij në praktikë. 27 nga këto intervista janë zhvilluar me udhëheqësit e të gjitha 

gjykatave themelore dhe degëve të tyre, kryetarin e Gjykatës së Apelit dhe atë të Gjykatës Supreme 

të Kosovës. Ndërsa, përpos tyre, IKD ka zhvilluar intervistë edhe me Kryesuesin e KGJK – së dhe 

me Kryetaren e Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. 

IKD po ashtu ka siguruar edhe të dhëna statistikore nga ana e KGJK-së, si dhe nga Komisioni për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, të cilat të dhëna janë shqyrtuar dhe analizuar në këtë raport. 

Pas trajtimit të kësaj teme, në fund të këtij raporti janë paraqitur edhe gjetjet kryesore, përfundimet, 

si dhe rekomandimet specifike për secilin institucion të përfshirë në zbatimin e LKVK-së. 

 

                                                 
1 Shënim: Në analizë të aktgjykimeve nuk bënë pjesë asnjë aktgjykim i Gjykatës Themelore në Prishtinë – Dega në 

Graçanicë, meqë nga përgjigjet që IKD ka marrë nga tashmë ish – gjykatësja mbikëqyrëse e Gjykatës Themelore në 

Prishtinë – Dega në Gracanicë, Milena Djeric, kjo gjykatë nuk trajton lëndë penale por vetëm lëndë civile; Përgjigja 

e gjykatëses Milena Djeric për IKD. 03.10.2019 
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3. Baza ligjore dhe praktika ndërkombëtare 

 

Në Kosovë deri në vitin 2015 asnjëherë nuk ka pasur rregullim ligjor të duhur që do të ofronte 

bazën ligjore për kompensim të viktimave të krimit, duke lënë kështu hapësira dhe duke mundësuar 

shmangien  e akterëve kompetent nga përgjegjësia. 

Çështja e kompensimit të viktimave, para miratimit dhe hyrjes në fuqi të Ligjit për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit (LKVK), është rregulluar vetëm përgjithësisht dhe madje jo mjaftueshëm, 

përmes disa prej akteve ligjore si Kodi Penal, ai i Procedurës Penale dhe Ligji për Parandalimin 

dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit. 

Para miratimit të LKVK-së, viktimat e krimit mbështeteshin në Kodin nr. 04/L-082 Penal të 

Republikës së Kosovës, sipas të cilit parashihej urdhri për kompensimin e humbjes apo dëmit si 

dënim plotësues. Ky urdhër ishte paraparë në nenin 62.1 të këtij kodi, në të cilin nen përcaktohej 

se kur gjykata dënon personin i cili është shpallur fajtor për çfarëdo vepre penale që përfshin 

vjedhjen, humbjen, dëmtimin apo shkatërrimin e pasurisë, gjykata do të urdhërojë kryesin që të 

bëjë dëmshpërblimin e viktimës së veprës penale2. Megjithatë, kjo dispozitë rregullonte vetëm 

çështjen e kompensimit të viktimës direkt nga kryesi i veprës penale dhe asgjë më tepër. 

Në anën tjetër, Kodi nr. 04/L-123 i Procedurës Penale të Kosovës (KPPRK) i cili ka hyrë në fuqi 

më 1 janar 2013, e kishte paraparë Fondin për Kompensimin e Viktimave, i cili Fond ende nuk 

kishte ekzistuar. Në nenin 19.1 të këtij Kodi, ku janë të parapara përkufizimet, në nën paragrafin 

26, e ka paraparë se ky përbën një Fond në të cilin depozitohen mjetet nga konfiskimi i dorëzanisë 

dhe pasurive tjera të autorizuara me ligj. “Pagesat nga fondi për kompensim të viktimave përdoren 

për kompensimin e viktimave të krimit, siç caktohet me ligj”3. 

Njëkohësisht, KPPRK ka paraparë se nëse gjykata nuk mund të urdhërojë kompensimin nga i 

pandehuri apo të pandehurit për shkak të pamundësisë së tyre për të paguar, mungesës së 

kompetencës së gjykatës ose vdekjes, i dëmtuari ka të drejtë që të kërkojë nga gjykata që të dërgojë 

urdhrin për kompensim te koordinatori i fondit për kompensimin e viktimave4. 

Në anën tjetër, Ligji nr. 04/L-218 për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe 

Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit, ka paraparë rregullimin e kompensimit të viktimave të krimit 

me një akt të veçantë juridik. Në nenin 42 të këtij ligji rregullohet “Kompensimi nga Shteti”, ku 

thuhet se kompensimi i viktimave të trafikimit me njerëz, nga ana e Shtetit, do të rregullohet me 

                                                 
2 Kodi Penal nr. 04/L-082, neni 62, par. 1. 
3 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës nr. 04/L-123, Neni 19, par.1.26. 
4 Po aty, neni 62.1.5 
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një akt juridik përkatës për kompensimin e të gjitha viktimave të krimeve5. Po me këtë ligj është 

paraparë edhe çështja e parashtrimit të kërkesës për kompensim nga shteti6. 

Të gjitha këto dispozita megjithatë e rregullojnë vetëm përgjithësisht faktin se viktimave iu takon 

kompensimi, si dhe përgjegjësinë për kompensimin e tyre ia lënë kryerësit të veprës penale 

(personit të shpallur fajtor) dhe/apo shtetit në përgjithësi, por pa specifikuar më në detaje 

institucionet relevante përgjegjëse dhe mënyrat apo rregullimin e kompensimit në tërësi, ose si në 

rastin e ligjit për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të 

Trafikimit, që çështjet e kompensimit rregullohen vetëm sa i përket viktimave të trafikimit. 

Pra, në këtë mënyrë, kompensimi i viktimave të krimit njihej, por nuk rregullohej. Një qasje e tillë 

ka bërë që të mos mund të ketë kompensim të viktimave dhe rrjedhimisht respektim të të drejtave 

të tyre.  

Çështja e kompensimit në Slloveni dhe Kroaci është e rregulluar me ligj të veçantë. Bullgaria si 

një vend i cili rishtazi i është bashkuar BE–së, çështjen e kompensimit të viktimave të krimit e ka 

të rregulluar në mënyrë më të kompletuar, ku Fondet për skemën për kompensim vijnë nga buxheti 

i Ministrisë së Drejtësisë. Programi i kompensimit plotësohet me ndarje buxhetore vjetore, të cilat 

Fonde në fund të vitit nuk skadojnë por barten në vitin pasues. Në Kroaci, mjetet për zbatimin e 

Ligjit të Kompensimit sigurohen nga buxheti i Republikës së Kroacisë, respektivisht Ministria e 

Drejtësisë. Në Slloveni, financimi i Fonditit të Kompensimit është i rregulluar ashtu që Fondet 

pjesërisht vijnë nga shitja e aseteve të konfiskuara. Ndërsa, Suedia parasheh që çdo kryesi të veprës 

penale, i dënuar me aktgjykim, t’i shqiptohet gjoba e një shume të caktuar, e cila gjobë dedikohet 

për financimin e Fondit të kompensimit të viktimave7.  

Në anën tjetër, sa i përket skemave të kompensimit të viktimave të krimit, në nivel të BE-së, kjo 

fushë rregullohet me Direktivën 2004/80/EC. Kjo direktivë ka paraparë se çdo shtet anëtar duhet 

të ketë një mekanizëm kompensimi. Po ashtu, sipas direktivës, shumica e shteteve anëtare veçse 

kanë themeluar skema të tilla të kompensimit, të cilat janë në përputhje me Konventën Evropiane 

për Kompensimin e Viktimave të Krimeve të Dhunshme (e vitit 1983)8. 

Me miratimin e Ligjit Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, Kosova ka shënuar 

një hap të rëndësishëm drejt rreshtimit krahas shteteve të cilat e trajtojnë dhe rregullojnë me kujdes 

të veçantë kompensimin e viktimave të krimit.  

LKVK ka listuar pesë (5) kategori primare të veprave penale, viktimat e të cilave kanë të drejtë të 

përfitojnë nga ky ligj.  

                                                 
5 Ligji 04/L-218 për Parandalimin dhe Luftimin e Trafikimit me Njerëz dhe Mbrojtjen e Viktimave të Trafikimit, neni 

42, par. 1. 
6 Po aty, neni 44. 
7 Koncept Dokumenti i Qeverisë së Republikës së Kosovës për Kompensimin e Viktimave të Krimit, mars 2015. 
8 Direktiva e Këshillit 2004/80/EC. 29 prill 2004. 
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Grafika 1: Pesë kategoritë primare të veprave penale, viktimat e të cilave kanë të drejtë të përfitojnë nga 

LKVK 

Ligji këtyre i referohet si vepra të dhunshme dhe të cilat janë të kompensueshme. Përpos veprave 

themelore, ligji i ka dhënë mundësinë edhe viktimave të veprave të kategorive të tjera që të bëjnë 

kërkesa për kompensim, për të cilat komisionit më pas i takon t’i vlerësojë lidhur me natyrën e 

tyre të dhunshme, të cilat për shkak të pasojës së shkaktuar dhe ndjeshmërisë së viktimës mund ta 

arsyetojnë kompensimin nga ky ligj. 

LKVK krahas këtyre ka paraparë edhe themelimin dhe funksionalizimin e Programit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, i cili është funksionalizuar më 11 maj 20179. 

Para miratimit të LKVK – së dhe funksionalizimit të programit për kompensimin e viktimave të 

krimit, viktimat mundësinë e vetme e kanë pasur t’i drejtohen institucioneve të ndryshme si 

strehimoreve, Zyrës për Mbrojtjen e Viktimave (ZMNV), apo OJQ – të e ndryshme. Por, asnjëra 

prej këtyre institucioneve nuk ka pasur mundësinë e kompensimit të viktimave të krimit.  

E në këtë aspekt, LKVK e ka rregulluar qartë çështjen e financimit për kompensimin e viktimave 

të krimit.  

Sipas këtij ligji, programi për kompensimin e viktimave të krimit do të financohet nga Buxheti i 

Republikës së Kosovës, përkatësisht buxhetit që i ndahet Ministrisë së Drejtësisë10.  

Po ashtu, programi për kompensimin e viktimave mund të financohet edhe përmes kontributeve 

                                                 
9 “Programi për Kompensimin e Viktimave të Krimit” – broshurë informative. Qeveria e Republikës së Kosovës. 24 

maj 2017. Prishtinë. 
10 Ligji 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, neni 39, par. 1. 

1
• Vrasja

2
• Trafikimi me njerëz

3
• Dhunimi

4
• Keqpërdorimi seksual i fëmijëve

5

• Veprat penale të cilat bien në domenin e Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna 
në Familje



10 

 

vullnetare dhe donacioneve private në pajtim me Rregullat e Kontrollit dhe Menaxhimit 

Financiar.11  

Mbi të gjitha, neni 39, par. 3 i LKVK-së përcakton edhe financimin e programit përmes 

veprimtarisë së gjykatave, e cila pjesë do të trajtohet në vijim të këtij raporti.  

Ndërsa, me rastin e pezullimit të procedurës, i pandehuri, përveç të tjerave, duhet të paguajë 

shumën e caktuar për Programin për Kompensimin e Viktimave. Më saktësisht, KPPRK, ka 

përcaktuar se Prokurori i shtetit, me pëlqimin e të dëmtuarit mund të pezullojë ndjekjen për vepër 

penale të dënueshme me gjobë ose me burgim deri në tre (3) vjet, duke pasur parasysh natyrën, 

rrethanat dhe karakterin e veprës penale dhe të kryerësit, nëse i pandehuri zotohet se do të sillet 

siç është udhëzuar nga prokurori i shtetit dhe se do t’i përmbushë detyrimet e caktuara që pakësojnë 

ose mënjanojnë pasojat e dëmshme të veprës penale, duke përfshirë: [...] 1.2. pagesën e një 

kontributi ndaj një institucioni publik ose humanitar apo të fondeve për kompensimin e dëmit të 

viktimave të veprave penale; [...].12 

 

4. Programi për Kompensimin e Viktimave të Krimit në Kosovë 

 

Programi për kompensimin e viktimave të krimit përbën një lloj skeme për financimin e viktimave 

të krimit.13 

Në Kosovë, LKVK me qëllim të funksionalizimit të mirëfilltë të këtij programi dhe 

qëndrueshmërisë financiare të të njëjtit, ka obliguar gjyqtarët që me rastin e shqiptimit të 

sanksioneve penale, t’i obligojë të akuzuarit të paguajnë edhe taksat për kompensimin e viktimave. 

Lartësia e këtyre taksave është paraparë si në vijim:  

- për veprat penale që gjykohen nga Departamenti i Përgjithshëm i Gjykatës Themelore 

shuma prej tridhjetë (30) Euro; 

- për veprat penale që gjykohen nga Departamenti i Krimeve të Rënda i Gjykatës Themelore 

shuma prej pesëdhjetë (50) Euro14. 

Lidhur me këtë, Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës më 30 janar 2018 iu kishte dërguar të 

gjitha gjykatave në vend Qarkoren për Zbatimin e Ligjit nr. 05/L – 036 për Kompensimin e 

Viktimave të Krimit. Ndër të tjera, në qarkore thuhet se “në lëndët penale edhe në Departamentin 

e Përgjithshëm edhe në Departamentin për Krime të Rënda, në çdo rast kur i akuzuari shpallet 

                                                 
11 Po aty, par. 2. 
12 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës nr. 04/L-123, neni 230, par. 1. 
13 Sqarim: Fillimisht kur është paraparë kjo lloj skeme është quajtur Fondi për Kompensimin e Viktimave të Krimit, 

por me hyrjen në fuqi të LKVK – së, Fondi është quajtur Program, pra Programi për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit. Një gjë e tillë ka ardhur si rezultat i sugjerimeve të Ministrisë së Financave, që nuk duhet referuar si fond. 
14 Po aty, par 3.1 dhe 3.2. 
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fajtor dhe i shqiptohet sanksioni penal (pa marrë parasysh cili sanksion penal), gjykata e ka për 

detyrë që të obligojë të akuzuarin të paguajë taksën për Programin e Kompensimit të Viktimave të 

Krimit. Në Departamentin e Përgjithshëm taksa është 30 euro, ndërsa në Departamentin për 

Krime të Rënda është 50 euro. Duhet të ceket se nuk është me rëndësi se për cilën vepër penale i 

akuzuari është shpallur fajtor, sepse taksa paguhet për çdo vepër penale. Obligimi i pagimit të 

taksës duhet të ceket në dispozitivin e aktgjykimit”15. 

Pra, ashtu siç e përcakton edhe LKVK dhe e sqaron Qarkorja e Gjykatës Supreme, në secilin rast 

penal, Gjyqtarët me rastin e nxjerrjes së aktgjykimit dënues, duhet të urdhërojnë të pandehurit 

pagesën e taksës për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit.  

LKVK ka paraparë që Programi për Kompensimin e Viktimave të Krimit të financohet nga buxheti 

i shtetit. Kjo nënkupton se të hyrat që grumbullohen nga taksat për Programin e Kompensimit të 

Viktimave të Krimit, fillimisht shkojnë në buxhetin e Republikës së Kosovës. Kjo procedurë është 

në përputhje me Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, përkatësisht nenin 

2.3 ku përcaktohet se “të gjitha paratë publike duhet të depozitohen në Fondin e Konsoliduar të 

Kosovës në pajtim me Rregullat e Kontrollit dhe Menaxhimit Financiar dhe paratë publike mund 

të shfrytëzohen ose shpenzohen vetëm pasi që të jenë ndarë në mënyrë të rregullt sipas këtij ligji”16.  

Pas kësaj, nga aty këto mjete i ndahen Ministrisë së Drejtësisë si pjesë e ligjit vjetor për buxhetin. 

Kjo parashihet edhe me Ligjin për Kompensimin e Viktimave të Krimit, ku thuhet se “gjatë 

procesit të rregullt buxhetor të përcaktuar në Ligjin për Menaxhimin e Financave Publike dhe 

Përgjegjësitë, Ministria e Drejtësisë do të bëjë një kërkesë buxhetore për të financuar një linjë 

buxhetore për Programin e Kompensimit të Viktimave të Krimit”17. 

Në këtë drejtim, përkundër problemeve në zbatimin e LKVK-së, për Programin për Kompensimin 

e Viktimave të Krimit, në vitin 2017 janë ndarë gjithsej 100,000 euro18 pas kërkesës së Ministrisë 

së Drejtësisë për Ministrinë e Financave. Kurse, një vit më vonë, më 2018, janë ndarë 87,000 

euro19.  

 

                                                 
15 Gjykata Supreme e Kosovës. Qarkorja nr.35/2018 për Zbatimin e Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave 

të Krimit. 30 Janar 2018. 
16 Ligji për Menaxhimin e Financave Publike, neni 2.3. 
17 Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit, neni 39, par. 4. 
18 "Ndahen 100 mijë euro për kompensimin e viktimave të krimit". Insajderi.com. (Shih linkun 

https://insajderi.com/ndahen-100-mije-euro-per-kompensimin-e-viktimave-te-krimit/). (29 prill 2020). 
19 "Sivjet, 87 mijë euro për kompensim të viktimave të krimit". Koha.net. 22 shkurt 2018. (Shih linkun 

https://www.koha.net/arberi/76980/sivjet-87-mije-euro-per-kompensim-te-viktimave-te-krimit). (29 prill 2020).  
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5. Komisioni për Kompensimin e Viktimave të Krimit  

Sipas nenit 23 të LKVK–së, Komisioni emërohet nga Qeveria e Kosovës dhe është në përbërje 

nga (7) shtatë anëtarë. Këtë komision e kryeson një gjyqtar nga Gjykata Supreme, i propozuar nga 

KGJK – ja, ndërsa nga një (1) anëtar në këtë komision e kanë edhe Prokurori i Shtetit, i propozuar 

nga KPK – ja, Kuvendi i Republikës së Kosovës, i propozuar nga komisioni për legjislacion, 

Ministria e Drejtësisë, i propozuar nga Ministri i Drejtësisë dhe nga një përfaqësues nga shoqëria 

civile, i propozuar nga organizatat e shoqërisë civile. Ndërsa me propozim të Odës së Mjekëve, në 

këtë komision bëjnë pjesë edhe dy (2) ekspertë mjekësor të fushës së e traumatologjisë dhe 

psikiatrisë. Përpos kryetarit të komisionit, i cili ka një mandat katër (4) vjeçar, anëtarët e tjerë kanë 

një mandat tre (3) vjeçar20. 

Sipas LKVK – së, Komisioni, për ushtrimin e veprimtarisë së vet ndihmohet nga Ministria e 

Drejtësisë, e cila i ofron mbështetje administrative – teknike. Secila viktimë e cila synon të kërkojë 

kompensim nga Programi për Kompensimin e Viktimave, kërkesën duhet ta paraqet në Ministrinë 

e Drejtësisë ndërsa për plotësimin e kërkesës për kompensim, viktima e krimit mund të kërkojë 

ndihmën e mbrojtësit të viktimave apo organizatave joqeveritare që ofrojnë ndihmë juridike falas 

për viktima.21 

 

5.1. Vendimmarrja e Komisionit 

Kërkesa për kompensim e cila i paraqitet Komisionit duhet shqyrtuar dhe vendimi lidhur me të 

kërkohet që të merret brenda një periudhe kohore prej 90 ditësh. Megjithatë, edhe pse me ligj është 

paraparë që vendimi nga Komisioni duhet të përfundojë brenda një periudhe tre mujore, në rast se 

Komisioni është në vlerësim të dokumentacionit – afati mund të shtyhet.22  

Komisioni mbledhjet e tij i mban kur të jenë prezent 2/3 e anëtarëve të saj, ndërsa vendimet është 

paraparë që t’i merr me shumicë votash. Komisioni mund të vendosë të pranojë në tërësi ose 

pjesërisht kërkesën e viktimës dhe ta përcaktojë lartësinë e kompensimit, apo mundet që ta refuzojë 

kërkesën si të pabazuar. Në rastin pala është e pakënaqur me vendimin e komisionit, atëherë i njëjti 

mundet që të iniciojë konflikt administrativ. 

Komisioni, për punën e tij raporton në Ministrinë e Drejtësisë23, ndërsa kjo e fundit si pjesë e 

kërkesës buxhetore sipas Ligjit për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, i dorëzon 

një raport vjetor Ministrisë së Financave mbi numrin e përgjithshëm të parashtruesve të kërkesave, 

pastaj mbi numrin e parashtruesve të kërkesave që u është mohuar kompensimi, numrin e atyre që 

                                                 
20 Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Neni 23.2. 
21 Po aty. Neni 29 dhe 30.   
22 Intervistë me kryetaren e Komisionit znj. Nesrin Lushta. Prishtinë. 01 tetor 2019. 
23 Po aty. 
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u është dhënë kompensimi, shumën e kompensimit të dhënë parashtruesve të kërkesave, si dhe 

shpenzimet e komisionit.24 

Grafika 2: Kërkesat e trajtuara nga Komisioni për kompensimin e viktimave të krimit, të paraqitura në 

përqindje25 

Për shkak se mandati i anëtarëve ka skaduar në muajin gusht të vitit 2019, prej kësaj date 

Komisioni nuk ka mundur të punojë dhe si rrjedhojë kanë mbetur të pashqyrtuara 6 kërkesa të cilat 

kanë ardhur pas kësaj date. Këtyre i janë bashkëngjitur edhe 7 kërkesa që kanë ardhur në vitin 

2020 dhe dy lëndë nga gjykata, ashtu që për momentin, numri i kërkesave që duhet të trajtohen 

është 15. Ndërsa janë aprovuar po 15, kurse janë refuzuar 20.26 Lidhur me mandatin e anëtarëve 

të këtij Komisioni më 23 prill 2020, Qeveria e Kosovës ka marrë vendimin për emërimin e 

anëtarëve të Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit.27  

 

                                                 
24 Ligji Nr. 05/L -036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit Ligji. Neni. 40. par. 1. 
25 Përgjigja për IKD-në e kryetares së Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, znj. Nesrin Lushta. 

06.05.2020. 
26 Po aty. 
27 Vendimi nr. 12/26 i Qeverisë së Republikës së Kosovës, dt. 23 prill 2020. 

30%

40%

30%
Kërkesa të aprovuara

Kërkesa të refuzuara

Kërkesa që ende janë duke u

trajtuar

“Ka pasur edhe raste kur palët të cilët kanë parashtruar kërkesa për
kompensim janë refuzuar, pasi të njëjtat janë paraqitur lidhur me
aktgjykimet që kanë marrë formën e prerë para shumë vitesh, ndërsa
sipas ligjit një kërkesë e tillë duhet të parashtrohet nga viktima jo më
vonë sesa pas gjashtë (6) muajsh nga koha kur bëhet një vendim i
formës së prerë.

Ndërsa, sa i përket shumave, kompensimi më i lartë që ka përfituar një
viktimë e krimit nga ky Program arrin shumën prej 6,000 euro, ndërsa
më i ulëti është 2,000 euro.”

- Nesrin Lushta, Kryetare e 
Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit
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6. Mos zbatimi i LKVK-së nga gjykatat në Kosovë gjatë viteve 2015-2017 

 

Neni 39 i LKVK-së, i cili obligon gjykatat që të obligojnë pagesën e taksave për Programin për 

Kompensimin e Viktimave ka hyrë në fuqi më 15 korrik 2015. Përkundër faktit se nga 15 korriku 

i vitit 2015 gjyqtarëve me ligj u është caktuar një obligim shtesë, ky obligim nuk është marrë me 

seriozitet nga sistemi i drejtësisë.  

Nga hulumtimi mbi zbatimin e LKVK-së gjatë viteve 2015-2017, IKD ka gjetur se gjatë këtyre 

viteve, ky ligj pothuajse fare nuk është zbatuar. Në këtë drejtim, IKD nuk ka arritur të sigurojë 

asnjë aktgjykim për këto periudha kohore, ku personi i dënuar është detyruar që të paguajë taksën 

për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit, ashtu siç e kërkon LKVK. Njëkohësisht, 

edhe bazuar në intervistat e zhvilluara me udhëheqësit e gjykatave në vend, rezulton po e njëjta 

përgjigje. 

Kurse, bazuar në të dhënat lidhur me të hyrat e pranuara nga KGJK si rrjedhojë e taksës për 

kompensimin e viktimave të krimit, rezulton se për vitin 2015 KGJK nuk ka përpunuar fare këto 

të dhëna. Në vitin 2016 nuk janë grumbulluar fare të hyra, kurse në vitin 2017 në total janë 

grumbulluar vetëm 1,620 euro (510 euro nga Gjykata Themelore në Pejë, 1,080 nga ajo në Gjilan 

dhe 30 euro nga ajo në Mitrovicë)28. 

Në anën tjetër, Kryesuesi i KGJK-së, Skender Çoçaj, lidhur me zbatimin e këtij ligji ka thënë se 

fillimisht ka pasur vështirësi, mirëpo me kalimin e kohës në secilin rast ose secilën lëndë, gjykatat 

kanë filluar që t’i obligojnë të akuzuarit të paguajnë taksën, në rastet kur janë shpallur fajtor. Ai 

më tej edhe ka theksuar rolin kyç të instancës së dytë gjyqësore29. 

 

 

                                                 
28 Të dhënat e dërguara nga KGJK përmes postës elektronike. 04.11.2019. 
29 Intervistë me Kryesuesin e Këshillit Gjyqësor të Kosovës, z. Skender Çoçaj. Prishtinë, 28.10.2019. 

“Ju e dini që te na ka dy-shkallshmëri, nëse një gjyqtar i shkallës së parë
nuk e obligon p.sh në një rast të caktuar është shkalla e dytë që mundet
me vendos rreth asaj ose nëse është çështje esenciale mundet me kthy ose
shkelje çfarëdo qoftë mundet me e kthy që gjykata e shkallës së parë me
rivendos për atë çështje. [...] Nëse shihet se në vazhdimësi ndonjë gjyqtar
nuk e zbaton këtë dispozitë atëherë ka vend edhe për çështje disiplinore,
në aspektin profesional ta quajmë ashtu. sepse tek vendimmarrja duhet
me qenë shumë të kujdesshëm.”

- Skender Çoçaj, Kryesues i Këshillit 
Gjyqësor të Kosovës (KGJK)
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7. Analizë e zbatimit të LKVK – së nga gjykatat në Kosovë përgjatë viteve 

2018 dhe 2019 

 

Përkitazi me zbatimin në praktikë të LKVK-së nga gjykatat e Republikës së Kosovës, IKD ka 

realizuar një analizë të detajuar të aktgjykimeve të marra nga gjyqtarët e të gjitha gjykatave 

themelore dhe degëve të tyre, në mënyrë që të krijohet një pasqyrë e qartë e zbatimit ose mos 

zbatimit të LKVK-së. Analiza konsiston në vlerësimin e zbatimit të nenit 39 të LKVK – së, i cili 

obligon gjykatat që në secili aktgjykim fajësues, të obligojnë të pandehurit që të paguajnë taksën 

për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit.   

Kësisoj, në mënyrë që analiza të jetë sa më gjithëpërfshirëse, IKD ka analizuar nga pesë 

aktgjykime të përzgjedhura në mënyrë rastësore të departamentit të përgjithshëm – divizioni penal 

(DP) dhe nga pesë aktgjykime të tjera të përzgjedhur në mënyrë rastësore të departamentit për 

krime të rënda (DKR), të secilës prej gjykatave themelore dhe secilës prej degëve të gjykatave 

themelore, për secilin vit respektiv (2018 dhe 2019)30.  

Përzgjedhja e aktgjykimeve është bërë fillimisht duke nxjerrë aktgjykimet e publikuara në faqet 

zyrtare të gjykatave përkatëse, e në rastet kur nuk ka pasur aktgjykime të publikuara në faqet 

zyrtare, ose ka pasur më pak sesa numri prej 5 aktgjykimesh që nevojitej për të analizuar për 

qëllime të këtij hulumtimi, atëherë aktgjykimet janë kërkuar përmes postës elektronike drejtuar 

zëdhënësit/es së gjykatës përkatëse, apo përmes monitoruesit përgjegjës në gjykatën konkrete. 

Në këtë drejtim, IKD ka analizuar gjithsej 370 aktgjykime dënuese, nga të cilat, 185 aktgjykime 

janë të vitit 2018, 165 prej të cilave janë të gjykatave të shkallës së parë dhe 20 të Gjykatës së 

Apelit. Nga ky total, 185 të tjera janë aktgjykime që janë shpallur përgjatë vitit 2019, 165 nga të 

cilat janë të gjykatave themelore, ndërsa 20 të tjera nga Gjykata e Apelit.  

Krahas analizimit të aktgjykimeve, IKD ka zhvilluar edhe intervista me të gjithë udhëheqësit e 

gjykatave, për të trajtuar problematikën e zbatimit të LKVK-së nga sistemi gjyqësor. Në kuadër të 

këtyre intervistave, IKD ka zhvilluar intervistë edhe me Kryetarin e Gjykatës Supreme të Kosovës, 

Enver Pecin, i cili konsideron se zbatimi i Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, është 

obligativ për të gjithë gjyqtarët që nga hyrja në fuqi e këtij ligji, ndërsa qarkorja e lëshuar nga kjo 

gjykatë me 30 janar 201831 kishte për qëllim t’i ndihmojë gjykatësve për ta kuptuar më shumë 

ligjin32. 

                                                 
30 Aktgjykimet janë siguruar në mënyra ta ndryshme – disa janë marrë direkt nga web-faqja e gjykatave,  për ato që 

s’kanë pasur asnjë/jo mjaftueshëm në numër aktgjykime te publikuara në webfaqe, aktgjykimet janë marrë 

personalisht nga gjykatësit përmes monitoruesve përgjegjës, kurse disa të tjera përmes kërkesave për qasje në 

dokumente zyrtare. 
31 Qarkorja nr.35/2018 për Zbatimin e Ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Prishtinë. 30 Janar 

2018. 
32 Intervistë me Kryetarin e Gjykatës Supreme z. Enver Peci. 22.10.2019 
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Sipas kryetarit Peci, moszbatimi i ligjit edhe në ditët e sotme, sidomos që nga koha e lëshimit të 

Qarkores nga Gjykata Supreme, përbën situatë alarmante dhe duhet të ketë një vlerësim të 

përgjithshëm për gjyqtarët. “Në anën tjetër gjyqtarët nëse nuk e respektojnë këto, ndoshta duhet 

bërë një vlerësim i përgjithshëm, me ju referu aktgjykimeve me të cilët të akuzuarit janë shpallë 

fajtorë dhe është marrë vendim, nuk është me rëndësi a me gjobë, me dënim me kusht apo dënim 

me burg, për shkak se ligjdhënësi nuk e specifikon llojin e dënimit. Kjo është si problem që u 

paraqit në atë kohë [kur është lëshuar Qarkorja], por nëse vazhdohet edhe më tutje mos me u 

zbatu atëherë me të vërtetë është alarmante. Edhe nëse nuk e kanë respektu këtë dispozitë ligjore, 

unë mendoj në aspektin se si duhet m’u trajtu këto raste – duhet m’i dërgu në komisionin për 

vlerësimin e performancës gjyqtarët, në kuptimin e asaj se nuk është duke u zbatuar përkundër 

qarkores, përkundër kryetarëve që janë të njoftuar dhe janë njoftuar të gjithë gjyqtarët dhe krejt 

gjykatat që duhet me zbatu, nuk kemi thënë ne me zbatu Qarkoren, po kemi thënë me zbatu ligjin”33. 

 

7.1. Analizë e zbatimit të LKVK – së nga gjyqtarët e DKR të të gjitha 

gjykatave themelore në Kosovë për vitin 2018 dhe 2019 

 

Nga analizimi i 35 aktgjykimeve të shpallura nga gjyqtarët e DKR, nga të gjitha gjykatat themelore 

të Kosovës gjatë vitit 2018, IKD ka gjetur se në 18 prej tyre nuk është respektuar neni 39 i LKVK, 

ndërsa në 17 aktgjykimet e tjera gjykatat e kanë zbatuar këtë dispozitë.  

Ndërsa, IKD ka gjetur se zbatimi i këtij neni nga gjyqtarët ka pasur një progres në vitin 2019, ku 

nga 35 aktgjykime dënuese të shpallura nga gjyqtarët e DKR-ve në të gjitha gjykatat themelore të 

                                                 
33 Po aty. 

“Në Qarkore në mënyrë shumë të qartë është edhe një pasus që si
shembull qysh duhet gjykatat të veprojnë në këto raste, pikërisht iu ka
cekë se i akuzuari obligohet të paguajë shpenzimet e procedurës penale
dhe paushallin qysh është në dispozitivin e aktgjykimit, edhe i kemi thënë
se duhet të ekzistojë edhe një pasues i ri në të cilin ceket se i akuzuari
obligohet që për programin e kompensimit të viktimave të krimit të
paguajë shumën varësisht 30 apo 50 euro varet prej departamentit në të
cilin shqyrtohet rasti.

Është fjala për të gjitha veprat penale pa marrë parasysh a ka të dëmtuar
apo nuk ka të dëmtuar. Mirëpo unë konsideroj se nëse nuk veprohet ashtu
është shkelje ligjore për shkak se ligji i mirë apo i keq ky është ligj, që
duhet me zbatu nga ne si gjyqtarë.”

- Enver Peci, Kryetar i Gjykatës 
Supreme të Kosovës
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Kosovës, në 10 prej tyre nuk ka pasur zbatueshmëri të nenit 39 të LKVK – së, përderisa ky nen 

është zbatuar në 25 raste të tjera.  

Kjo i bie se nga 70 aktgjykimet e analizuara në total nga IKD, të shpallura në vitin 2018 dhe 2019, 

në 42 prej tyre ka pasur zbatueshmëri të LKVK – së, derisa dispozita e nenit 39 të këtij ligji nuk 

është zbatuar se 28 raste.  

Në vijim është paraqitur grafikisht përqindja e zbatueshmërisë së këtij ligji, e nxjerrë nga analizimi 

i këtyre 70 aktgjykimeve: 

Grafika 3: (Mos) Zbatimi i Ligjit për Kompensimin e Viktimave nga Departamenti për Krime të Rënda të të 

gjitha gjykatave themelore në Kosovë, përgjatë viteve 2018 dhe 2019. 

 

Bazuar në këto aktgjykime të analizuara, për vitin 2018, IKD nuk ka arritur të evidentojë asnjë 

prej gjykatave, në të cilën ka pasur zbatim të plotë të kësaj dispozite nga ana e gjyqtarëve. 

60%

40%

Është zbatuar ligji

Nuk është zbatuar ligji
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Grafika 4: Zbatimi i nenit 39 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nga gjyqtarët e Departamentit 

për Krime të Rënda të të gjitha gjykatave themelore në Kosovë përgjatë viteve 2018 dhe 2019. 

 

Ndërsa, gjatë vitit 2019, siç mund të vërehet edhe nga grafika e mësipërme, janë tri gjykata 

(Gjykata Themelore në Prizren, Gjykata Themelore në Gjakovë dhe Gjykata Themelore në Ferizaj) 

tek të cilat është gjetur zbatueshmëri e LKVK-së në të gjitha aktgjykimet e analizuara.  

Në anën tjetër, kemi po ashtu tri gjykata të tjera (Gjykata Themelore në Prishtinë, Gjykata 

Themelore në Gjilan dhe Gjykata Themelore në Pejë ), të cilat, nga viti në vit, fare nuk kanë 

ndryshim në trendin e tyre lidhur me zbatueshmërinë e dispozitës në fjalë. Madje, dy nga këto 

gjykata (Gjykata Themelore në Prishtinë, Gjykata Themelore në Gjilan ) e kanë zbatuar nenin 39 

të LKVM-së në vetëm 1 nga 5 aktgjykimet e analizuara.  

Lidhur me këtë problematikë, IKD ka intervistuar udhëheqësit e gjykatave themelore në vend, në 

mënyrë që diçka e tillë të adresohet dhe të arrijmë të krijojmë një pasqyrë mbi perceptimin e këtyre 

udhëheqësve përkitazi me (mos)zbatueshmërinë e LKVK – së34 35 36 37 38 39 40. 

                                                 
34 Intervistë me Nënkryetarin e Gjykatës Themelore në Prishtinë z. Arben Hoti. 22.10.2019 
35 Përgjigjet për IKD-në e Nënkryetarit të Gjykatës Themelore në Prizren z. Artan Sejrani. 03.10.2019. 
36 Përgjigjet për IKD-në e Kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjilan z. Ramiz Azizi. 14.10.2019. 
37 Përgjigjet për IKD-në e Kryetarit të Gjykatës Themelore në Mitrovicë z. Nikolla Kabashiq. 04.10.2019. 
38 Intervistë me kryetarin e Gjykatës Themelore në Ferizaj. z. Bashkim Hyseni 03.10.2019. 
39 Përgjigjet për IKD-në të Ushtruesit të Detyrës së Kryetarit të Gjykatës Themelore në Gjakovë z. Nikollë Komani. 

04.10.2019. 
40 Përgjigjet për IKD-në të Ushtruesit të Detyrës së Kryetarit të Gjykatës Themelore në Pejë z. Sami Sharraxhiu. 

02.10.2019. 
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“Çështja e zbatimit të kësaj takse sipas ligjit është obligative, mirëpo
nuk kam ndonjë statistikë të saktë nëse në çdo rast është shqiptuar
kjo taksë, pasi që kjo është edhe çështje e Gjykatës së Apelit, e cila
nëse ajo konsideron se përbën shkelje të dispozitave të procedurës
penale apo ligjit material apo procedural mos shqiptimi i kësaj
takse. Nuk kam njohuri për këtë, kjo ka mbetur në diskrecionin e
gjyqtarëve, por se gjithsesi është e obligueshme në bazë të këtij ligji
por edhe të Qarkores së Gjykatës Supreme të Kosovës. Unë besoj se
Gjykata e Apelit me praktikën e saj mund ta etablojë një praktikë e
cila do të jetë obligative në të ardhmen për gjyqtarët tanë”.

- Arben Hoti, Nënkryetar i Gjykatës 
Themelore në Prishtinë

“Zbatimi i këtij Ligji fillimisht ka pasur pengesa në zbatim ngase
gjyqtarët dhe stafi nuk kanë qenë në dijeni se si të ekzekutohet kjo
shumë e ngarkuar për personat e shpallur fajtor, problemet kanë qenë
teknike. Tani më ky ligj zbatohet nga të gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate,
në secilin rast penal personat e shpallur fajtorë ngarkohen edhe me
këtë obligim siç e parasheh ligji (Departamenti i Krimeve të Rënda 50
euro, Departamenti i përgjithshëm 30 euro). Me ardhjen e qarkores
nga Gjykata Supreme e Kosovës, të gjithë gjyqtarët e Departamentit të
Krimeve të Rënda dhe Departamentit të Përgjithshëm – divizioni penal,
janë njoftuar me këtë qarkore dhe të gjithë gjyqtarët e zbatojnë këtë
dispozitë ligjore ashtu siç i obligon ligji. Pa dyshim që kemi të bëjmë
me shkelje ligjore nëse nuk zbatohet ky ligj respektivisht kjo dispozitë
ligjore. Të gjithë gjyqtarët janë të obliguar ta zbatojnë këtë ligj
respektivisht dispozitën ligjore lidhur me pagesën në emër të Fondit për
Kompensimin e Viktimave të Krimit, si të gjitha ligjet tjera në fuqi.”

- Artan Sejrani, Nënkryetar i Gjykatës 
Themelore në Prizren

“Po, ligji në fjalë ka hy në fuqi ashtu siç edhe shkruan në kërkesën
e Juaj, në vitin 2015. Pasi që është i obliguar, ai edhe parimisht
aplikohet edhe në Gjykatën tonë. Pasi që është obligativ, ai edhe
duhet të aplikohet detyrimisht.”

- Ramiz Azizi, Kryetar i Gjykatës 
Themelore në Gjilan
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“Gjykata Themelore në Mitrovicë, në të gjitha Departamentet e saj,
zbaton në përpikëri dispozitat e Kodit Penal dhe të Kodit të Procedurës
duke përshirë në çdo rast, kur kemi aktgjykim fajësues, edhe obligimin
e të pandehurit në lidhje me Kompensimin e Viktimave të Krimit, duke
obliguar të pandehurin në rastet e Departamentit për Krime të Rënda,
shumën për pagesë në shumë prej 50 (pesëdhjetë) euro, ndërsa në
rastet e Departamentit të Përgjithshëm shumën prej 30 (tridhjetë) euro.
Ky ligj dhe ky format i përcaktuar edhe me Qarkoren e Gjykatës
Supreme, gjen zbatim të plotë pranë Gjykatës Themelore në Mitrovicë.
Sigurisht se po, mos respektimi i këtij ligji paraqet shkelje ligjore.”

- Nikola Kabašić, Kryetar i Gjykatës 
Themelore në Mitrovicë

“Zbatimi i ligjit ka filluar në vitin 2017, ndërsa aktualisht është duke u
zbatuar nga të gjithë gjyqtarët, pasi mos zbatimi i tij paraqet shkelje
ligjore.”

- Bashkim Hyseni, Kryetar i Gjykatës 
Themelore në Ferizaj

“Lidhur me kërkesën tuaj ju njoftoj se ky ligj është duke u zbatuar, në
Departamentin e Krimeve të Rënda ka filluar të zbatohet fillimisht, por
edhe gjyqtaret e Departamentit të Përgjithshëm janë duke e zbatuar.
Zbatimi i këtij ligji është i obligueshëm, si dhe gjykata për pagesën e këtyre
shpenzimeve për kompensimin e viktimave të krimit e aplikon të njëjtën
procedurë si për pagesën e shpenzimeve tjera të procedurës. Qëndron fakti
se fillimisht nuk është zbatuar ky ligj, mirëpo tani të gjithë gjyqtarët janë të
njoftuar dhe kanë për dijeni jo vetëm ekzistimin e këtij ligji por edhe me
detyrimin për zbatimin e tij sa i për ketë kompensimit të viktimave të krimit
në lartësi siç është e përcaktuar me Ligjin numër 05/L-036 për
Kompensimin e Viktimave të Krimit.”

- Nikollë Komani, U.D. i Kryetarit të Gjykatës 
Themelore në Gjakovë
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Pra, krahas analizimit të aktgjykimeve, intervistat e zhvilluara me udhëheqësit e gjykatave 

përkatëse, edhe më tej kanë konfirmuar gjetjet e IKD-së se në sistemin gjyqësor të Kosovës nuk 

ekziston një zbatim unik i LKVK – së. 

 

7.2. Analizë e zbatimit të LKVK – së nga gjyqtarët e DP të të gjitha gjykatave 

themelore në Kosovë për vitin 2018 dhe 2019 

 

Situatë shumë të ngjashme me atë të krimeve të rënda kemi edhe tek Departamenti i Përgjithshëm 

i gjykatave themelore në vend, ku përkundër evidentimit të rasteve të caktuara të zbatimit të këtij 

ligji, përsëri mund të themi se as ky departament nuk i ka zbatuar obligimet që dalin nga LKVK. 

Nga analizimi i 130 aktgjykimeve të shpallura nga gjyqtarët e DP, nga të gjitha gjykatat themelore 

dhe degët e tyre në Kosovë gjatë vitit 2018, IKD ka gjetur se në 62 prej tyre nuk është respektuar 

neni 39 i LKVK, ndërsa në 68 aktgjykimet e tjera gjykatat e kanë zbatuar këtë dispozitë.  

Pak më mirë qëndron situata në vitin 2019, ku nga 130 aktgjykime të shpallura nga gjyqtarët e DP 

të të gjitha gjykatave themelore dhe degëve të tyre në Kosovë, IKD ka gjetur se në 42 prej tyre nuk 

ka pasur zbatueshmëri të nenit 39 të LKVK – së, përderisa në 88 aktgjykime të tjera ky nen i 

LKVK-së është zbatuar. Kjo i bie se nga 260 aktgjykimet e analizuara në total nga IKD, të 

shpallura në vitin 2018 dhe 2019, në 156 prej tyre ka pasur zbatueshmëri të LKVK – së, ndërsa në 

104 prej tyre jo. 

“Gjyqtarët e Gjykatës Themelore në Pejë e zbatojnë këtë dispozitë në të
gjitha rastet kur i pandehuri shpallet fajtor. Moszbatimi i kësaj dispozite
është shkelje.”

- Sami Sharraxhiu, U.D. i Kryetarit të Gjykatës 
Themelore në Pejë
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Grafika 5: (Mos)Zbatimi i Ligjit për Kompensimin e Viktimave nga Departamenti i Përgjithshëm i të gjitha 

gjykatave themelore dhe degëve të tyre në Kosovë, përgjatë viteve 2018 dhe 2019. 

Për dallim nga Departamenti për Krime të Rënda, ku bazuar në aktgjykimet e analizuara për vitin 

2018, IKD nuk kishte arritur të evidentojë asnjë prej gjykatave në të cilën ka pasur zbatim të plotë 

të kësaj dispozite nga ana e gjyqtarëve, në aktgjykimet e Departamentit të Përgjithshëm, të 

analizuara nga IKD, janë gjashtë gjykata/degë të gjykatave të cilat rezultojnë se kanë zbatuar nenin 

39 të LKVK – së si në vitin 2018, ashtu edhe në vitin 2019 (Gjykata Themelore në Prishtinë – 

Dega Lipjan, Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega Drenas, Gjykata Themelore në Prizren, 

Gjykata Themelore në Prizren – Dega Dragash, Gjykata Themelore në Prizren – Dega Suharekë 

dhe Gjykata Themelore në Pejë – Dega Klinë). 

Njëkohësisht, kemi dy gjykata të tjera të cilat nga viti në vit, fare nuk kanë ndryshim në trendin e 

tyre lidhur me zbatueshmërinë e dispozitës në fjalë (Gjykata Themelore në Prishtinë dhe Gjykata 

Themelore në Mitrovicë). Madje, këto gjykata e kanë zbatuar këtë dispozitë vetëm në 1 nga 5 

aktgjykimet e analizuara. Në anën tjetër, kemi katër gjykata/degë të gjykatave të cilat nga viti në 

vit rezultojnë të kenë rënie në trendin e zbatueshmërisë së këtij ligji (Gjykata Themelore në Gjilan, 

Gjykata Themelore në Gjilan – Dega Viti, Gjykata Themelore në Mitrovicë – Dega Vushtrri, 

Gjykata Themelore në Ferizaj – Dega Shtërpcë). 

Sa i përket trendit të zbatueshmërisë së LKVK-së, karakteristike është Dega në Skenderaj, e cila 

ka një ndryshim drastik në këtë drejtim, meqë nga asnjë aktgjykim të identifikuar me zbatueshmëri 

të këtij ligji për vitin 2018, në vitin 2019 rezulton me zbatueshmëri në të gjitha aktgjykimet e 

analizuara nga IKD.  

Ndërsa, IKD gjen se shkallën më të ulët të zbatueshmërisë së LKVK-së e ka Gjykata Themelore 

në Mitrovicë - Dega në Leposaviq, ku nga të gjitha aktgjykimet e analizuara për vitin 2018 dhe atë 

2019, IKD nuk ka arritur të gjejë asnjë aktgjykim tek i cili është zbatuar LKVK – ja. 

60%

40%

Është zbatuar ligji

Nuk është zbatuar ligji
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Grafika 6: Zbatimi i nenit 39 të Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit nga gjyqtarët e Departamentit 

të Përgjithshëm të të gjitha gjykatave themelore dhe degëve të tyre në Kosovë, përgjatë viteve 2018 dhe 2019 
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IKD, për qëllim të këtij hulumtimi, ka realizuar edhe intervista me udhëheqësit e të gjitha degëve 

të gjykatave themelore në vend. 

LKVK – ja, ka hyrë në fuqi më 15 korrik 2015, ndërsa vetëm pesë (5) degë në përgjigjet e tyre 

kanë thënë se kanë zbatuar këtë ligj nga ajo kohë. Në këtë grup bëjnë pjesë gjykata në Klinë, 

Drenas, Viti, Vushtrri dhe Rahovec.  

Se LKVK – ja ka filluar të zbatohet në vitin 2016 është thënë nga u.d. i Kryetarit të Gjykatës 

Themelore në Pejë, ndërsa se zbatimi i tij ka filluar në vitin 2017 janë përgjigjur drejtuesit e 

Gjykatës Themelore në Ferizaj dhe gjyqtari mbikëqyrës i degës së Podujevës. 

Nga përgjigjet e dhëna nga udhëheqësit e tjerë të gjykatave përkatëse, është kuptuar se në gjashtë 

(6) degë të ndryshme të gjykatave, zbatimi i LKVK – së ka filluar vetëm gjatë vitit të kaluar – 

2018, si rrjedhojë e Qarkores së Gjykatës Supreme. Në këtë grup bëjnë pjesë dega e Istogut, 

Lipjanit, Shtërpcës, Suharekës, Dragashit dhe Novobërdës.  

Ndërsa, dega në Skenderaj ka kthyer përgjigje përmes së cilës ka thënë se zbatimi i LKVK – së në 

këtë gjykatë ka filluar më 2019. 

Në anën tjetër, udhëheqësit e dhjetë (10) gjykatave të tjera, si Gjykata Themelore në Prishtinë, 

Prizren, Mitrovicë, Gjakovë dhe Gjilan, e po ashtu dega e Malishevës, Kamenicës, Kaçanikut dhe 

Deçanit, të cilët nuk kanë dhënë fare përgjigje se kur ka filluar të zbatohet ky ligj. 

 

Grafika 7. Koha e fillimit të zbatimit të LKVK-së sipas përgjigjeve të udhëheqësve të gjykatave. 
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IKD nga udhëheqësit e të gjitha degëve të gjykatave në vend, ka kërkuar të dijë nëse ky ligj është 

duke u zbatuar aktualisht.  

Nga përgjigjet e marra, 18 prej këtyre gjykatave kanë theksuar se ky ligj është duke u zbatuar në 

mënyrë të plotë, ndërsa gjashtë (6) të tjera, në të cilat bëjnë pjesë Gjykata Themelore në Prishtinë, 

Ferizaj dhe Gjilan, e po ashtu degët në Skenderajt, Rahovec dhe Kaçanik, në përgjigjet e tyre nuk 

kanë shfaqur siguri të plotë nëse në këto gjykata ky ligj është duke u zbatuar në secilin aktgjykim 

dënues.  

Përpos kësaj pyetje, IKD po ashtu ka kërkuar të dijë specifikisht se kur ka filluar të zbatohet LKVK 

– ja në gjykatat respektive, duke kuptuar kështu se përkundër faktit që LKVK ka hyrë në fuqi më 

2015, jo të gjitha gjykatat kanë filluar zbatimin e këtij ligji në të njëjtën kohë 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
50 51 52 53 54 55 56 57 58. 

                                                 
41 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Drenas z. Vesel 

Gorani.07.10.2019 
42 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Lipjan z. Avdirrahman 

Gashi.01.10.2019 
43 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Podujevë z. Gazmend 

Bahtiri.04.10.2019 
44 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prishtinë-Dega në Graçanicë znj. Milena 

Djeric.03.10.2019 
45 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prizren-Dega në Dragash znj. Sabahate 

Kurteshi.17.10.2019 
46 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prizren-Dega në Suharekë z. Nuredin 

Abazi.24.10.2019 
47 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Kamenicë z. Sadri 

Krasniqi.17.10.2019 
48 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Viti z. Berat 

Saphiu.17.10.2019 
49 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Gjilan-Dega në Novobërdë znj. Emine  

Salihu.30.10.2019 
50 Intervistë me gjyqtarin mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Mitrovicë -Dega në Vushtrri z. Rifat Bllata.23.10.2019 
51 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Mitrovicë -Dega në Skenderaj z. Hajrullah 

Aruqi.29.10.2019 
52 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Ferizaj -Dega në Kaçanik znj. Zajrete 

Muhaxheri.18.10.2019 
53 Intervistë me gjyqtarin mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Ferizaj -Dega në Shtërpcë z. Imri Sejda. 16.10.2019 
54 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prizren -Dega në Rahovec z. Jonuz 

Bugari.22.10.2019 
55 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Prizren -Dega në Malishevë z. Lulzim 

Pacarizi.07.10.2019 
56 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Pejë -Dega në Istog z. Arben Mustafa. 

08.10.2019 
57 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Pejë -Dega në Klinë z. Prenk Palushi. 

07.10.2019 
58 Përgjigjet për IKD-në e gjyqtarit mbikëqyrës të Gjykatës Themelore në Pejë -Dega në Deçan z. Sulltan Dobraj 

21.10.2019 
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“Zbatimi i ligjit nr. 05/L-036 për Kompensimin e Viktimave të Krimit ka
filluar me kohë pas aprovimit të këtij ligji si dhe pas miratimit të
Qarkores nga ana e Gjykatës Supreme. Nga gjyqtarët e kësaj Gjykate kjo
dispozitë aplikohet gjithmonë në Vendimet (Aktgjykime).”

- Vesel Gorani, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Prishtinë - Dega Drenas

“Sa i përket Ligjit për kompensimin e Viktimave të Krimit në Degën e
Gjykatës në Lipjan, ka filluar të zbatohet në kohën e dërgimit të
Qarkores nga Gjykata Supreme e Kosovës, pra qysh në fillim të vitit 2018
dhe zbatohet në tërësi nga gjyqtarët e kësaj gjykate, e po ashtu të njëjtit
janë njoftuar me këtë qarkore të gjithë gjyqtarët e kësaj dege. Sigurisht
se kemi të bëjmë me shkelje nëse nuk zbatohet ligji në fjalë.”

- Avdirrahman Gashi, Gjyqtar mbikëqyrës i 
Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega Lipjan

“Ligji për Kompensimin e Viktimave të Krimit në Gjykatën e Podujevës
ka filluar të zbatohet diku ka viti 2017/2018. Prej që kemi fillu, zbatohet
në të gjitha çështjet penale përveç kur gjyqtari i çështjes e vlerëson dhe
liron të pandehurin për shkak gjendjes ekonomike.”

- Gazmend Bahtiri, Gjyqtar mbikëqyrës i 
Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega Podujevë
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“Në Gjykatën Themelore në Prishtinë, Dega në Graçanicë, aktualisht
janë duke punuar dy gjyqtarë kryesisht për çështje civile. Ne jemi
informuar menjëherë për ligjin e lartpërmendur dhe gjithashtu kemi
marrë pjesë në tryeza dhe seminare të organizuara në atë periudhë
kohore për të pasur njohuri më të mirë dhe të qartë të dispozitave nga
ligji i përmendur. Kur Qarkorja për zbatimin e ligjit të lartpërmendur
është nxjerrë nga Gjykata Supreme e Kosovës, Kryetarja e Gjykatës
Themelore të Prishtinës menjëherë përmes e – mailit dhe në kolegjium ka
njoftuar gjyqtarët në gjykatë.”

- Milena Djerić, ish - Gjyqtare mbikëqyrëse e 
Gjykatës Themelore në Prishtinë - Dega Graçanicë

“Zbatimi i Ligjit për Kompensimin e Viktimave të Krimit në këtë degë ka
filluar më 1 mars 2018 dhe që nga ajo kohë është duke u zbatuar nga të
gjithë gjykatësit.”

- Sebaheta Kurteshi, Gjyqtare mbikëqyrëse e 
Gjykatës Themelore në Prizren - Dega Dragash

“Zbatimi i këtij ligji në Gjykatën Themelore ne Prizren – Dega në
Suharekë, të cilën unë e udhëheqë, ka filluar se zbatuari nga 01.01.2018.
Dispozitat sipas ligjit të lartcekur zbatohen në përpikëri nga gjykata
jonë.”

- Nuredin Abazi, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Prizren - Dega Suharekë



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Datën e saktë prej cilës kohë ka filluar të që zbatohet Ligji Nr. 05/-036
për Kompensimin e Viktimave të Krimit nuk e dimë, por prej momentit
edhe kur unë jam duke i kryer punët e gjyqtarit mbikëqyrës në Gjykatën
Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë – qershor 2018, është duke u
zbatuar ky ligj por edhe më parë është zbatuar, ndërsa datën e saktë nuk
e dimë. Ky Ligj është duke u zbatuar në gjykatën tonë, me përjashtim të
rasteve të rënda sociale (kur kemi të bëjmë me të pandehur me kushte
shumë të vështira ekonomike).”

- Sadri Krasniqi, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Gjilan - Dega Kamenicë

“Sipas informatave që kam marrur nga gjyqtarët e lëmisë penale, të
cilët janë të detyruar në zbatimin e Ligjit, i njëjti në Gjykatën Themelore
në Gjilan, Dega në Viti, ka filluar së zbatuari nga gjyqtarët menjëherë
pas hyrjes së tij në fuqi, natyrisht për veprat penale që ka përcaktuar
Ligji, si vrasja; trafikimi me njerëz; dhunimi; keqpërdorimi seksual i
fëmijëve; veprat penale që bien brenda përkufizimit të dhunës në familje
sipas Ligjit për Mbrojtjen nga Dhuna në Familje si dhe rastet tjera të
veprave penale kur kemi të bëjmë me persona të ndjeshëm dhe se
konform Ligjit.”

- Berat Spahiu, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Gjilan - Dega Viti

“Ky ligj ka filluar të zbatohet pas Qarkores së Gjykatës Supreme, ndërsa
nga atëherë zbatohet në përpikëri. Në rast se ky ligj nuk zbatohet, atëherë
kemi të bëjmë me shkelje të ligjit.”

- Emine Salihu, Gjyqtare mbikëqyrëse e 
Gjykatës Themelore në Gjilan - Dega Novobërdë
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“Ligji për Kompensimin e Viktimave të Krimit në degën e Vushtrrisë ka
filluar së zbatuari pas hyrjes së tij në fuqi. Kjo dispozitë zbatohet
rregullisht nga gjyqtarët. Normal që kemi të bëjmë me shkelje ligjore
përderisa nuk respektohet një dispozitë ligjore."

- Rifat Bllata, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Mitrovicë - Dega Vushtrri

“Ju njoftoj se gjyqtarët e Degës në Skenderaj që punojnë në lëmin Penale
janë të njoftuar me hyrjen në fuqi të Ligjit nr. 05/L-036 dhe tani kanë
filluar zbatimin e këtij ligji. Qarkoren e Gjykatës Supreme të Kosovës të
dt. 30.01.2018 deri më tani nuk e kemi pranuar në Degën në Skenderaj,
andaj rrjedhimisht gjyqtarët nuk janë të njoftuar me këtë Qarkore.”

- Hajrullah Aruqi, Gjyqtar mbikëqyrës i 
Gjykatës Themelore në Mitrovicë - Dega Skenderaj

“Bazuar ne pyetjet tuaja them se ne kohen e fillimit te zbatimit te këtij
ligji, unë nuk kam qene e emëruar si Gjyqtare mbikëqyrëse dhe nuk kam
qene duke punuar ne divizionin penal për të ditur me shume rreth kohës
së fillimit të zbatimit te tij, mirëpo për kohen sa unë jam duke punuar ne
Divizionin penal, por edhe si Gjyqtare mbikëqyrëse nuk mund të them se
kjo dispozite ka patur një aplikim të plotë, meqë kryesisht është aplikuar
te rastet e veprave penale kundër jetës dhe trupit por jo edhe te veprat
tjera nga kapitujt tjerë. Sa i përket Qarkores për zbatimin e ligjit të
lartcekur nuk kam patur qasje në të dhe të njëjtën nuk e kam gjetur ne
faqen zyrtare të kësaj gjykate.”

- Zajrete Muhaxheri, Gjyqtare mbikëqyrëse e 
Gjykatës Themelore në Ferizaj - Dega Kaçanik
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“Besoj që ky ligj është duke u zbatuar në tërësi në Gjykatën Themelore
në Ferizaj, dega në Shtërpcë. Meqënse është dispozitë obligative,
kuptohet që kemi të bëjmë me shkelje ligjore.”

- Imri Sejda, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Ferizaj - Dega Shtërpcë

“Zbatimi i këtij ligji ka filluar pas hyrjes së tij në fuqi. Ndërsa, për arsye
objektive nuk është duke u zbatuar plotësisht. Mos zbatimi i tij patjetër se
paraqet shkelje ligjore.”

- Jonuz Bugari, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Gjakovë - Dega Rahovec

“Zbatimi i këtij Ligji fillimisht ka pasur pengesa në zbatimin ngase
gjyqtarët dhe stafi nuk kanë qenë në dijeni se si të ekzekutohet kjo shumë
e ngarkuar për personat e shpallur fajtor, problemet kanë qenë teknike.
Fillimisht ky ligj nuk është zbatuar për rastet e veprës penale të vjedhjes
së shërbimeve komunale (vjedhje e energjisë elektrike), pra personat e
shpallur fajtor sipas kësaj vepre penale nuk janë ngarkuar me këto
shpenzime. Ky Ligj zbatohet nga të gjithë gjyqtarët e kësaj gjykate, dhe
tani për secilin rast penal personat e shpallur fajtor ngarkohen edhe me
këtë obligim (rreth 3-4 muaj më parë, ky ligj zbatohet dhe ndaj personave
që shpallen fajtor për veprën penale të vjedhjes së shërbimeve) siç e
parasheh Ligji për Departamentin e Përgjithshëm me 30 euro.”

- Lulzim Paçarizi, Gjyqtar mbikëqyrës i 
Gjykatës Themelore në Gjakovë - Dega Malishevë
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Pra, në përgjigjet e udhëheqësve të gjykatave përgjithësisht thuhet se tanimë kemi zbatim të plotë 

të LKVK-së. Por, përkundër kësaj, IKD gjen se situata në terren nuk korrespondon me këto 

përgjigje, pasi gjetjet e IKD-së dëshmojnë se ende ka mungesë të zbatueshmërisë së LKVK-së.  

“Ju njoftojmë se zbatimi i ligjit nr.05/L-036, për Kompensimin e
Viktimave të Krimit, në ketë Gjykatë ka filluar të zbatohet pas datës 30
Janar 2018, kur nga Gjykata Supreme e Kosovës është lëshuar një
Qarkore për zbatimin e këtij ligji.”

- Arben Mustafaj, Gjyqtar mbikëqyrës i 
Gjykatës Themelore në Pejë - Dega Istog

“Në Gjykatën Themelore Pejë – Dega Klinë, ligji Nr.05/L-036 për
Kompensimin e Viktimave të Krimit, në procedure penale, përkatësisht në
dispozitivin e të gjitha aktgjykimeve penale është duke u zbatuar
menjëherë pas miratimit e të njëjtit dhe këtë në tërësi.”

- Prenk Palushi, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Pejë - Dega Klinë

“Zbatimi i ligjit 05/L-036 për kompensimin e viktimave të krimit në
Gjykatën Themelore Pejë dega Deçan ka filluar të zbatohet që nga
koha kur kjo gjykatë përkatësisht gjyqtaret e kësaj gjykate janë vënë në
dijeni për këtë ligj. Ky ligj në Gjykatën Themelore Pejë, dega Deçan tani
zbatohet një qind për qind në te gjitha rastet kur i pandehuri obligohet
në pagesën e shpenzimeve të procedurës penale.”

- Sulltan Dobraj, Gjyqtar mbikëqyrës i Gjykatës 
Themelore në Pejë - Dega Deçan
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7.3. Analizë e zbatimit të LKVK – së nga gjyqtarët e Gjykatës së Apelit për 

vitin 2018 dhe 2019 

 

IKD përgjatë këtij hulumtimi ka analizuar edhe 40 aktgjykime të Gjykatës së Apelit të shpallura 

përgjatë vitit 2018 dhe 2019.  

Nga 10 aktgjykimet e DKR-së të Gjykatës së Apelit, IKD ka gjetur se në gjashtë (6) nga këto 

aktgjykime, gjyqtarët e Apelit kanë vërtetuar aktgjykimet e shkallës së parë të cilat kanë obliguar 

të pandehurit që të paguajnë taksën prej 50 eurove. Mirëpo, në katër (4) nga këto aktgjykime 

Gjykata e Apelit nuk ka vendosur që të përmirësojë lëshimet e gjykatave të shkallës së parë, pasi 

kanë vërtetuar aktgjykime të shkallës së parë edhe kur nga gjykatat e shkallës së parë nuk është 

zbatuar neni 39 i LKVK – së. 

Ashtu si në DKR, edhe në Departamentin e Përgjithshëm, përgjatë vitit 2018, IKD ka gjetur 

rezultate aspak të mira të zbatimit të këtij ligji. Nga 10 aktgjykimet e analizuara të DP – së, në pesë 

(5) prej tyre gjykatësit kanë vërtetuar aktgjykimet të cilat kanë zbatuar LKVK – në, ndërsa në pesë 

(5) aktgjykime të tjera gjykatësit e kësaj gjykate ose kanë vërtetuar ato aktgjykime, ose edhe pse 

kanë ndryshuar aktgjykimet e shkallës së parë, prapë se prapë nuk kanë bërë ndryshime në pjesën 

në të cilën aktgjykimi nuk ka paraparë obligimin e të pandehurit për pagesën e taksës për 

kompensimin e viktimave. 

IKD përpos aktgjykimeve të vitit 2018, për ta parë rrjedhën e respektimit të LKVK – së ka 

analizuar edhe dhjetë (10) aktgjykime të DKR – së dhe dhjetë (10) të tjera të DP – së së Gjykatës 

së Apelit në Kosovë, të nxjerra në vitin 2019. Në këtë periudhë kohore, nga dhjetë (10) aktgjykime 

të analizuara të DKR – së, në tri (3) prej tyre është parë se gjykatësit e Gjykatës së Apelit në këto 

raste kanë vërtetuar aktgjykimet me të cilat nuk është zbatuar LKVK. Po ashtu në DP, IKD ka 

gjetur se edhe në vitin 2019, ka aktgjykime të vërtetuara të cilat nuk kanë zbatuar detyrimin që 

ndaj të pandehurve të dënuar të shqiptohet edhe obligimi që ata të paguajnë taksën prej 30 eurosh 

në emër të Programit për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Nga dhjetë (10) aktgjykimet e 

analizuara, në katër (4) aktgjykime kjo gjë nuk ka ndodhur.  

Duke marrë parasysh se Gjykata e Apelit është e vetmja gjykatë e cila ka mundësi që pas ankesave 

të prokurorisë, mbrojtjes apo të dëmtuarave, kur parashihet me ligj, të bëjë vlerësimet e 

aktgjykimeve nga të gjitha gjykatat themelore të Kosovës, e ka në barrë edhe vlerësimin nëse 

gjykatat e shkallës së parë janë duke e zbatuar LKVK – në, e madje edhe të vë një standard lidhur 

me zbatimin e të njëjtit. 

Fatkeqësisht, ky hulumtim e tregon se gjyqtarët e kësaj gjykate fare nuk janë marrë me këtë 

dispozitë të LKVK – së. Sepse në të gjitha aktgjykimet e analizuara, në asnjë rast nuk është 

evidentuar ndonjë aktgjykim i shkallës së parë, me të cilin nuk është obliguar i dënuari ta paguajë 

taksën, që Apeli pastaj e ka ndryshuar dhe ka kërkuar diçka të tillë.  
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Është normale që aktgjykimet e gjykatave themelore që veçse e kanë obliguar të dënuarin për 

pagesë të taksës, Apeli i ka vërtetuar, por fakti që në rastet kur diçka e tillë nuk është paraparë në 

aktgjykimet e shkallës së parë dhe të njëjtat pastaj janë vërtetuar nga Gjykata e Apelit, përbën një 

çështje mjaft shqetësuese, sepse dëshmon qartë se gjyqtarët e gjykatës së Apelit farë nuk janë 

marrë me çështjen e zbatimit të LKVK – së. Aq më tepër që kemi edhe raste kur nga Gjykata e 

Apelit aktgjykimet e shkallës së parë janë ndryshuar për çështje të caktuara, ndërsa pjesa e 

obligimit të të pandehurit për pagesën e taksës për Kompensimin e Viktimave të Krimit, sërish ka 

mbetur e njëjtë - pra e pa zbatuar. 

E kjo përfundimisht edhe dëshmon se zbatueshmëria e LVKV – së nga Gjykata e Apelit është zero. 

Grafika 8. (Mos)zbatueshmëria e LVKV – së nga Gjykata e Apelit. 

Me Kodin e Procedurës Penale [neni 384] mos shqiptimi i taksës nuk konsiderohet shkelje 

esenciale në mënyrë të taksative, mirëpo neni 384, parasheh se shkelje esenciale konsiderohet nëse 

aktgjykimi nuk është përpiluar me nenin 370 të KPPK-së [Përmbajtja dhe forma e aktgjykimit me 

shkrim]. Ndërsa, paragrafi 4 i këtij neni parasheh se në aktgjykimet dënuese, aktgjykimi duhet t’i 

ketë të dhënat e parapara me nenin 365 të këtij kodi [Aktgjykimi fajësues]. Neni 365 i KPPK-së, 

po ashtu edhe pse ndër të tjera përfshin vendimin për shpenzimet e procedurës penale e kërkesës 

pasurore juridike, nuk e ka specifikuar në mënyrë taksative edhe shqiptimin e taksës, kjo pasi 

KPPK-ja kishte hyrë në fuqi më 1 janar 2013, ndërsa LKVK-ja ishte miratuar më 28 maj 2015. 

Mirëpo, sipas nenit 39 të LKVK-së, gjyqtarët e Gjykatave Themelore janë të obliguar që të 

shqiptojnë taksën për viktimat e krimit në aktgjykimet dënuese dhe duke marrë parasysh se 

gjyqtarët nuk i kanë si bazë vetëm Kodin Penal dhe Kodin e Procedurës Penale, si ligje të vetme 

me të cilat punojnë, konsiderojmë se mos shqiptimi i kësaj takse në aktgjykim nga ana gjyqtarëve 

0
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përbën shkelje esenciale të procedurës. Aq më tepër që një çështje e tillë tashmë edhe po parashihet 

nga ligjvënësi, meqë në Projekt Kodin e Procedurës Penale të Kosovës, pjesa e përmbajtjes së 

aktgjykimit dënues është plotësuar si në vijim: Gjykata, në aktgjykimin me të cilin të akuzuarin e 

shpall fajtor shënon: [...] 1.5. tarifën për Programin e Kompensimit të Viktimave sipas ligjit në 

fuqi.59 

Duhet shtuar se neni 365 [Aktgjykimi fajësues] nuk mund të lexohet i ndarë nga ligje dhe nene të 

tjera. Konkretisht, në këtë nen nuk përmendet dënimi plotësues, por nëse gjykata e cakton një të 

tillë, atëherë patjetër duhet ta përmend edhe në aktgjykim. 

Më tej, analizimi i të gjitha aktgjykimeve të mësipërme tregon edhe një standard të dyfishtë, si 

rrjedhojë e këtij injorimi total të kësaj dispozite nga gjyqtarët e Apelit. Kjo për shkak se, këtu kemi 

të bëjmë me dy situata, në njërën anë kemi rastet kur gjyqtarët e shkallës së parë kanë kërkuar 

zbatimin e dispozitës në fjalë dhe ato aktgjykime janë vërtetuar nga Apeli dhe në anën tjetër kemi 

rastet kur diçka e tillë nuk është kërkuar nga gjyqtarët e gjykatave themelore, kurse gjyqtarët e 

Apelit as që kanë marrë mundin të përmirësojnë lëshimet e tilla. IKD ka gjetur se në Apel ka 

gjyqtarë të njëjtë, cilët në një aktgjykim të marrë nga ta kanë vërtetuar vendimin e shkallës së parë 

që ka zbatuar LKVK – në, ndërsa në raste të tjera, po të njëjtit, kanë vërtetuar aktgjykimin i cili ka 

anashkaluar zbatimin e nenit 39 të këtij ligji. Kjo na sjell në situatën ku kemi të dënuar që janë 

obliguar ta paguajnë një taksë të tillë dhe njëkohësisht kemi të dënuar të tjerë që nuk i është kërkuar 

diçka e tillë, si pasojë e lëshimit të shkallës së parë dhe për më tepër pastaj injorimit total nga 

Apeli. 

IKD lidhur me këtë çështje ka intervistuar kryetarin e Gjykatës së Apelit, Hasan Shala, sipas të 

cilit gjyqtarët e gjykatës së Apelit në rastin kur të vendosin meritorisht për vendimet e shkallës së 

parë, në rastin kur kjo taksë nuk është caktuar, atëherë taksën do ta caktojnë vetë ata, pasi mos 

zbatimi i LKVK – së paraqet shkelje60. 

 

                                                 
59 Projekt Kodi i Procedurës Penale. Neni 367. par. 1.1.5. 
60 Intervistë me Kryetarin e Gjykatës së Apelit z. Hasan Shala. 22.10.2019 

“Ne jemi të obliguar me ligj që nëse nuk ka vendos lidhur me taksën
gjykata e shkallës së parë, ne ta caktojmë, Gjykata e Apelit është ajo që e
bën edhe unifikimin edhe të praktikës edhe të mendimeve juridike. Për
këtë arsye unë mendoj që nuk ka nevojë lënda m’u prish nëse nuk u
vendos, ne vendosim si Gjykatë e Apelit, e caktojmë këtë taksë. Tash pas
kësaj interviste që e bëmë unë do të takohem me kolegjin e gjyqtarëve te
Departamentit të Përgjithshëm dhe Departamentit të Krimeve të Rënda,
por edhe të Departamentit Special dhe do ta diskutojmë edhe këtë çështje
edhe një herë në mënyrë që mos të na përvidhet ndonjë gabim".

- Hasan Shala, Kryetar i Gjykatës së Apelit
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Ai po ashtu shtoi “ky ligj është i detyrueshëm për zbatim nga ana e gjykatës për ta siguruar një 

buxhet prej të cilit do të kompensohen viktimat e krimit të cilat janë pjesë e viktimave me krimin e 

kryer. Sa i përket kohës se kur ka filluar të zbatohet ky ligj, momenti qysh e ka përcaktua ligji ku 

thotë 15 ditë nga publikimi në gazetën zyrtare, që do të thotë me 15 qershor është shpallë në gazetë, 

me 30 qershor ka hyrë në fuqi pjesa e cila e përcakton ky ligj. Ndërsa, një pjesë tjetër të dispozitave 

hyjnë në fuqi pas një viti. Ne kemi pas raste të rralla kur nuk është vepruar konform këtij ligji, 

mirëpo kjo barrë i bie Gjykatës Themelore kur gjykon raste të tilla ngase janë përcaktuar 

taksativisht mënyra apo barra se si do të përcaktohet kjo taksë.”61 

 

8. Të hyrat e realizuara nga gjykatat e vendit për kompensimin e 

viktimave të krimit 

 

KGJK-ja për arkëtimin e të hyrave nga taksat për kompensimin e viktimave të krimit ka krijuar 

një kod të veçantë buxhetor në të cilat derdhen këto para. Nga të dhënat të cilat IKD-ja i ka siguruar 

nga ana e KGJK-së është konstatuar se nga hyrja në fuqi e LKVK-së në korrikun e vitit 2015 e 

deri në fund të vitit 2019, janë arkëtuar vetëm 241,941 euro. Kjo shumë e ulët e të hyrave të 

grumbulluara për Programin për Kompensimin e Viktimave ka ardhur edhe si rrjedhojë e 

mungesës së kodit të veçantë buxhetor, kod ky që është krijuar pas gati tre vjetësh nga hyrja në 

fuqi e LKVK – së, si rezultat i punës së Kryetares së Komisionit për Kompensimin e Viktimave të 

Krimit, me KGJK – në dhe Ambasadën Amerikane në Prishtinë. 

Në bazë të të dhënave të pranuara nga KGJK, vërtetohet e kundërta e asaj që disa gjykata i kishin 

thënë IKD – së lidhur me fillimin e zbatimit të LKVK-së. Kjo për shkak se gjykatat gjatë vitit 2015 

dhe 2016 nuk kanë obliguar asnjë të pandehur të dënuar që të paguajë taksën në fjalë, ndërsa në 

vitin 2017 në arkën e Programit të Viktimave të Krimit në KGJK, ishin grumbulluar vetëm 1,620 

euro dhe atë vetëm nga tri (3) gjykata, ku kemi 1,080 euro të grumbulluara nga ana e Gjykatës 

Themelore në Gjilan, 510 euro nga ajo në Pejë dhe vetëm 30 euro nga Gjykata Themelore në 

Mitrovicë.62 

Për dallim nga viti 2017, në vitin 2018, shuma e të hyrave nga këto taksa është rritur, ndërsa në 

vitin 2019 është vërejtur se gjitha gjykatat kanë filluar që të shqiptojnë taksën sipas LKVK-së. 

Në vitin 2018 gjykatat e Kosovës kanë arritur të grumbullojnë 81,851 euro. Gjatë këtij viti, Gjykata 

Themelore në Prizren është gjykata që ka arkëtuar pjesën më të madhe të të hyrave për Programin 

për Kompensimin e Viktimave të Krimit me gjithsej 22,601 euro, pasuar nga Gjykata Themelore 

në Pejë me 19,940 euro, Ndërsa, Gjykata Themelore në Mitrovicë me 1,350 euro dhe ajo në 

                                                 
61 Po aty. 
62 Të dhënat e dërguara nga KGJK përmes postës elektronike. 04.11.2019. 
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Gjakovë me 2,550 euro janë gjykatat të cilat kanë grumbulluar më së paku mjete në emër të 

kompensimit të viktimave të krimit.63 

Një avancim në zbatimin e LKVK – së shihet se është bërë në vitin 2019, kur në tërësi janë 

grumbulluar 158,470 euro.64 Edhe përgjatë këtij viti, Gjykata Themelore në Prizren është gjykata 

që ka grumbulluar më së shumti mjete nga shqiptimet e taksave në emër të kompensimit të 

viktimave të krimit me 52,080 euro, ndërsa pas saj është ajo e Prishtinës me 31,100 euro dhe ajo e 

Pejës me 26,430 euro. Edhe në vitin 2019, rezulton se Gjykata Themelore në Mitrovicë me vetëm 

3,410 euro dhe ajo në Gjakovë me 11,650 euro janë gjykatat të cilat kanë grumbulluar më së paku 

mjete në emër të kompensimit të viktimave të krimit. 

Në vijim janë paraqitur në formë tabelore të hyrat e grumbulluara si rrjedhojë e taksës për 

kompensimin e viktimave të krimit, për secilin vit respektiv, duke filluar nga viti 2015 kur edhe 

ka hyrë në fuqi LKVK – ja. 

 Gjykata 2016 2017 2018 2019 

1 Gjykata Themelore në Prishtinë €                   - €                   - €       16,280.00 €       31,100.00 

2 Gjykata Themelore në Prizren €                   - €                   - €       22,601.00 €       52,080.00 

3 Gjykata Themelore në Pejë €                   - €            510.00 €       19,940.00 €       26,430.00 

4 Gjykata Themelore në Gjilan €                   - €         1,080.00 €         9,930.00 €       17,200.00 

5 Gjykata Themelore në Ferizaj €                   - €                   - €         9,200.00 €       16,600.00 

6 Gjykata Themelore në Mitrovicë €                   - €              30.00 €         1,350.00 €         3,410.00 

7 Gjykata Themelore në Gjakovë €                   - €                   - €         2,550.00 €       11,650.00 

 Totali €                   - €         1,620.00 €       81,851.00 €     158,470.00 

Tabela 1. Të hyrat vjetore të KGJK-së nga taksat për kompensimin e viktimave të krimit sipas gjykatave65 

 

 

                                                 
63 Po aty. 
64 Të dhënat e dërguara nga KGJK përmes postës elektronike. 27.02.2020. 
65 Po aty. 
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IKD me qëllim që të bëjë krahasimin e numrit të përgjithshëm të aktgjykimeve dënuese të formës 

së prerë me të hyrat në emër të kompensimit të viktimave të krimit për secilën gjykatë, ka kërkuar 

të dhëna nga ana e KGJK-së lidhur me numrin e tërësishëm të aktgjykimeve dënuese të formës së 

prerë, por ky institucion në përgjigjen e tyre kanë thënë se nuk kanë të përpunuara të dhëna të kësaj 

natyre.66 

Kur flasim për të hyrat e grumbulluara për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit, 

krahas rëndësisë së madhe të këtij Programi dhe të hyrave që grumbullohen, vlen të ceket edhe një 

detaj tjetër.  

Ky hulumtim i IKD – së ka filluar në shtator të vitit 2019, kurse në tetor janë realizuar intervistat 

me udhëheqësit e gjykatave. Nga të dhënat e pranuara nga KGJK lidhur me të hyrat e siguruara 

nga janari e deri në shtator 2019, rezulton se në total janë grumbulluar 111,679 euro, apo ndryshe, 

për një muaj janë grumbulluar mesatarisht 12,407 euro. Ndërsa, që nga momenti kur ka filluar 

hulumtimi i kësaj çështje nga IKD e tutje, shuma totale e të hyrave deri në fund të vitit ka arritur 

në 158,470 euro, apo një shumë prej 46,800 euro vetëm përgjatë tre muajve të fundit (tetor, nëntor 

dhe dhjetor). Kjo nënkupton se përgjatë këtyre tre muajve, mesatarisht janë mbledhur 15,600 euro 

në muaj, apo 3,193 euro më shumë se sa në periudhat para fillimit të hulumtimit të IKD-së mbi 

LKVK-në.  

 

9. Të hyrat e realizuara nga prokuroritë e vendit për kompensimin e 

viktimave të krimit 

 

IKD për qëllim të këtij hulumtimi, shkurtimisht ka trajtuar edhe çështjen e grumbullimit të mjeteve 

për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit, nga ana e Prokurorisë.  

Ky obligim rrjedh nga neni 230 i KPPRK – së, ku është paraparë se me rastin e pezullimit të 

procedurës, i pandehuri, përveç të tjerave, duhet të paguajë shumën e caktuar për Programin për 

Kompensimin e Viktimave. Më saktësisht, KPPRK, ka përcaktuar se Prokurori i shtetit, me 

pëlqimin e të dëmtuarit mund të pezullojë ndjekjen për vepër penale të dënueshme me gjobë ose 

me burgim deri në tre (3) vjet, duke pasur parasysh natyrën, rrethanat dhe karakterin e veprës 

penale dhe të kryerësit, nëse i pandehuri zotohet se do të sillet siç është udhëzuar nga prokurori i 

shtetit dhe se do t’i përmbushë detyrimet e caktuara që pakësojnë ose mënjanojnë pasojat e 

dëmshme të veprës penale, duke përfshirë: [...] 1.2. pagesën e një kontributi ndaj një institucioni 

publik ose humanitar apo të fondeve për kompensimin e dëmit të viktimave të veprave penale; 

[...].67 

                                                 
66 Përgjigja për IKD-në e Drejtorit të Departamentit të Statistikave z. Besnik Ramosaj. 07.10.2019 
67 Kodi i Procedurës Penale të Kosovës nr. 04/L-123, neni 230, par. 1. 
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IKD ka pranuar informatën se bazuar në nenin 230 paragrafi 2 nënparagrafi 1.2. të Kodit të 

Procedurës Penale, Kryesuesi i KPK-së më 23 prill 2018, ka nxjerrë Vendimin KPK/Nr.175/2018, 

për krijimin e llogarisë për inkasimin e të hyrave në emër të kompensimit të viktimave të krimit.68 

Në përgjigjen që IKD ka marrë nga KPK përmes postës elektronike, bëhet e ditur se KPK ka filluar 

të inkasojë të hyra nga 7 qershori 2018 me UNIREF në emër të shërbimeve nga shitja. E që nga 

ajo kohë, e deri më 31 dhjetor 2019, në emër të kompensimit të viktimave të krimit janë inkasuar 

në total 63,816.00€, mjete të cilat derdhen në buxhetin e konsoliduar të Kosovës.69 

 

 

Grafika 9. Inkasimi i të hyrave nga KPK në emër të kompensimit të viktimave të krimit. 

 

 

 

 

                                                 
68 Përgjigja elektronike e KPK për IKD, 15 maj 2020. 
69 Po aty. 

• 63,816 €

Inkasimi i të hyrave 
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10. Gjetjet e IKD–së përkitazi me (mos)zbatimin e LKVK-së 

 

- Ashtu sikurse një pjesë e konsiderueshme e ligjeve të tjera, IKD ka gjetur se edhe LKVK-

ja bënë pjesë në grupin e ligjeve zbatimi i të cilit në praktikë dëshmohet se ende është një 

sfidë e madhe për sistemin gjyqësor. 

 

- IKD nuk ka arritur të evidentojë asnjë aktgjykim të vitit 2015, në bazë të të cilit ndonjë i 

pandehur i shpallur fajtor është obliguar që të paguajë taksën prej 50 apo 30 eurosh 

(varësisht nga Departamenti ku është gjykuar).  

 

- Bazuar në intervistat e zhvilluara me udhëheqësit e gjykatave në vend, IKD ka kuptuar se 

sfidë shumë e madhe për gjyqtarët, sidomos në vitet e para pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, 

e deri në pranimin e Qarkores nga Gjykata Supreme, ka qenë fakti se neni 39 i LKVK – së 

nuk është kuptuar drejt dhe në mënyrë të plotë nga gjyqtarët. 

 

- Përpos mos zbatimit të ligjit nga ana e të gjithë gjykatësve, IKD po ashtu ka gjetur 

aktgjykime të gjykatësve të njëjtë, të cilët në disa raste kanë zbatuar LKVK-në dhe 

njëkohësisht, po të njëjtit gjykatës, në disa raste të tjera nuk kanë vepruar kështu. 

 

- IKD po ashtu ka gjetur raste kur vlera e taksës të cilën obligohen ta paguajnë të pandehurit 

nuk është shqiptuar në mënyrën siç është paraparë me LKVK – në, por në disa raste është 

shqiptuar vlerë më e ulët sesa që është paraparë, e në disa të tjera kjo vlerë është dyfishuar. 

 

- Bazuar në procesin sistematik të monitorimit të të gjitha seancave gjyqësore në vend, në të 

gjitha instancat gjyqësore, IKD ka gjetur edhe se në shumicën dërrmuese të rasteve kemi 

mos njoftim të duhur të palëve (në rastin konkret të viktimave), lidhur me të drejtat e tyre 

për kompensim dhe as pasojat e heqjes dorë  nga kompensimi. 

 

- IKD ka gjetur numër të konsiderueshëm të aktgjykimeve të vitit 2018 dhe vitit 2019, të 

cilat janë marrë nga gjykatësit e Gjykatës së Apelit, me të cilat janë vërtetuar aktgjykimet 

e gjykatave të instancës së parë gjyqësore të cilat nuk kanë zbatuar LKVK-në.  

 

- Për më tepër, Apeli, përpos që ka vërtetuar aktgjykimet e shkallës së parë të cilat nuk kanë 

zbatuar LKVK-në, kjo gjykatë edhe në rastet kur ka ndryshuar aktgjykimet e shkallës së 

parë për arsye të tjera, nuk ka ndërmarrë ndonjë masë kundrejt ndryshimit edhe të kësaj 

pjese të aktgjykimit të shkallës së parë. 

 

- Të gjitha këto dëshmojnë se zbatueshmëria e LKVK – së nga Gjykata e Apelit është zero. 

 

- Ekziston një standard i dyfishtë si rrjedhojë e këtij injorimit total të LKVK – së nga 

gjyqtarët e Apelit dhe rrjedhimisht kemi të dënuar që janë obliguar ta paguajnë taksën, e 
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njëkohësisht edhe kemi të dënuar të tjerë që nuk i është kërkuar diçka e tillë, si pasojë e 

lëshimit të shkallës së parë dhe për më tepër pastaj injorimit total nga Apeli. 

 

- IKD ka gjetur se sa i përket LKVK-së, ka zbatueshmëri më të madhe në degët e gjykatave 

sesa në gjykatat themelore.  

 

- Në disa përgjigje që IKD ka pranuar nga udhëheqës të gjykatave është kuptuar se disa prej 

gjyqtarëve nuk kanë pasur njohuri për Qarkoren e Gjykatës Supreme të lëshuar më 30 janar 

2018, përmes së cilës janë informuar kryetarët e gjykatave për mënyrën e zbatimit të 

LKVK-së. 

 

- LKVK-ja ka hyrë në fuqi më 15 korrik 2015 dhe nga ajo kohë të gjithë gjyqtarët kanë qenë 

të obliguar të zbatojnë të njëjtin, por nga analizimi i aktgjykimeve dhe intervistat e 

zhvilluara me udhëheqësit e gjykatave në vend ka rezultuar se ky ligj zbatimin e tij në 

përfshirje më të madhe e ka filluar në vitin 2018.  

 

- Deri më tani nuk është iniciuar asnjë rast ndaj asnjë gjyqtari për shkelje disiplinore për mos 

respektim të LKVK-së dhe rrjedhimisht KGJK-ja nuk ka shqiptuar asnjë masë disiplinore 

ndaj asnjë gjyqtari i cili nuk e ka respektuar këtë ligj. 

 

- KGJK nuk kishte krijuar menjëherë kodin e veçantë buxhetor, ku do të mund të 

grumbulloheshin të hyrat për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Ky kod 

është krijuar pas gati tre vjetësh nga hyrja në fuqi e LKVK – së, si rezultat i punës së 

Kryetares së Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, me KGJK – në dhe 

Ambasadën Amerikane në Prishtinë. 

 

- Kodi i Procedurës Penale të Kosovës nuk e ka përcaktuar nëse të pandehurit e liruar nga 

shpenzimet procedurale duhet të lirohen edhe nga taksa për kompensimin e vikimave të 

krimit.  

- KPPK nuk e ka përcaktuar as mënyrën e arkëtimit të mjeteve nga ana e të pandehurve të 

cilët vullnetarisht nuk e paguajnë të njëjtën.  

 

- Që nga fillimi i këtij hulumtimi të IKD – së në shtator të vitit 2019, e deri në fund të vitit 

2019 është shënuar një rritje mesatare në grumbullimin e të hyrave për Programin për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, gjë që e tregon qartë ndikimin që ka pasur ky 

hulumtim. 

Të gjitha këto gjetje dhe probleme të lartcekura që i ka identifikuar IKD, edhe më tej e forcojnë 

faktin se sa e rëndësishme është që kjo çështje të adresohet dhe të trajtohet me një seriozitet të 

plotë, në mënyrë që të gjitha këto të shmangen në të ardhmen dhe viktimat e krimit të kenë një 

bazë të fortë dhe të sigurt prej nga mund të realizojnë të drejtat e tyre të parapara me ligj. 
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11. Përfundimet 

 

Kosova në vazhdimësi është krenuar se ka një bazë mjaft të mirë ligjore, mirëpo me të drejtë është 

kritikuar nga ana e institucioneve më të larta ndërkombëtare e organizatave të shoqërisë civile për 

mos implementim të ligjeve të cilat vet i ka krijuar. Ashtu sikurse një pjesë e konsiderueshme e 

ligjeve të tjera, IKD ka gjetur se edhe LKVK-ja bënë pjesë në grupin e ligjeve të cilat kanë krijuar 

një standard të ri të rregullimit ligjor të fushës së drejtësisë por që edhe pse ka hyrë në vitin e 

gjashtë që nga hyrja e tij në fuqi, akoma nuk ka arritur të gjejë zbatueshmëri të plotë. Ky ligj ka 

krijuar një bazë të mirë ligjore që viktimat e krimit të marrin një satisfaksion nga ana e shtetit, por 

përpos kësaj, për ta mbushur buxhetin për këto viktima ky ligj ka paraparë që gjykatat të shqiptojnë 

taksa ndaj të pandehurve të cilët dënohen nga gjykatat. Megjithatë zbatimi i këtij ligji në praktikë 

dëshmohet se ende është një sfidë e madhe për sistemin gjyqësor. 

Pas analizimit që IKD i ka bërë aktgjykimeve të të gjitha gjykatave ndër vite, nuk është gjetur 

asnjë aktgjykim i vitit 2015, në bazë të të cilit ndonjë i pandehur i shpallur fajtor është obliguar që 

të paguajë taksën prej 50 apo 30 eurosh (varësisht nga Departamenti ku është gjykuar). Ndërsa, 

përpos aktgjykimeve të analizuara, ky konstatim është vërtetuar edhe nga vetë udhëheqësit e gati 

të gjitha gjykatave në përgjigjet që kanë dhënë, e po ashtu edhe nga të dhënat të cilat i ka dërguar 

KGJK-ja për të hyrat e grumbulluara ndër vite si rrjedhojë e kësaj takse. 

Nga intervista me udhëheqësit e gjykatave në vend, IKD ka kuptuar se sfidë shumë e madhe për 

gjyqtarët, sidomos në vitet e para pas hyrjes në fuqi të këtij ligji, e deri në pranimin e Qarkores nga 

Gjykata Supreme, ka qenë fakti se neni 39 i LKVK – së nuk është kuptuar drejt dhe në mënyrë të 

plotë nga gjyqtarët. Një pjesë e madhe e tyre kanë menduar se taksa duhet të paguhet vetëm në 

rastet kur aktgjykimi dënues shpallet kundër të akuzuarit për veprat penale të cilat LKVK i ka 

paraparë si vepra të kompensueshme. Megjithatë duket se kjo problematikë është ende prezente, 

sepse të paktën në një rast, IKD ka pranuar përgjigje nga udhëheqës të gjykatës që konsiderojnë 

se taksa duhet të shqiptohet vetëm në rast të aktgjykimit dënues për veprat penale të 

kompensueshme sipas LKVK – së. 

Gjykata Supreme më 30 janar 2018, ka lëshuar një Qarkore me të cilën janë informuar kryetarët e 

gjykatave për mënyrën e zbatimit të LKVK-së. Duke marrë parasysh se nga përgjigjet që ka 

pranuar IKD nga kryetarët e gjykatave e po ashtu edhe nga gjyqtarët mbikëqyrës të degëve është 

kuptuar se kjo qarkore ka ndikuar në disa gjykata dhe nga atëherë është filluar me zbatimin e ligjit, 

por në disa përgjigje gjyqtarët kanë treguar se ata nuk kanë pasur njohuri për këtë qarkore, edhe 

pse kryetarët e gjykatave e kanë pasur për detyrë që të njëjtën ta përcjellin tek të gjithë gjyqtarët. 

Përpos mos zbatimit të ligjit nga ana e të gjithë gjykatësve, IKD po ashtu ka gjetur aktgjykime të 

gjykatësve të njëjtë, të cilët në disa raste kanë zbatuar LKVK-në dhe kanë obliguar të pandehurit 

e dënuar që të paguajnë taksën 30 euro në Departamentin e Përgjithshëm dhe/apo 50 euro në 

Departamentin e Krimeve të Rënda, e njëkohësisht, po të njëjtit gjykatës, në disa raste të tjera nuk 

kanë vepruar kështu. Një qasje e tillë e tyre tregon mos seriozitetin kundrejt zbatimit të LKVK-së 
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dhe rrjedhimisht edhe mungesën e një praktike ku kemi aktgjykime në të cilat taksa në të mirë të 

Programit për kompensimin e viktimave të krimit nuk është alternativë për ta shqiptuar por është 

një detyrim. 

Nga analizimi i aktgjykimeve, IKD po ashtu ka gjetur raste kur vlera e taksës të cilën obligohen ta 

paguajnë të pandehurit nuk është shqiptuar në mënyrën siç është paraparë me LKVK – në. 

Paragrafi 3 i nenit 39 e ka paraparë shumë qartë që kur shqiptohet sanksion në Departamentin e 

Përgjithshëm duhet të shqiptohet taksë prej 30 eurove, ndërsa në Krime të Rënda 50 euro. 

Megjithatë, përkundër faktit se kjo është një shumë fikse, ka raste kur të dënuarit në DKR janë 

obliguar të paguajnë taksën në vlerë prej (vetëm) 25 euro. E ngjashëm ka ndodhur edhe në DP kur 

të dënuarit janë obliguar që të paguajnë taksën në vlerë prej (vetëm) 20 euro. Në anën tjetër, IKD 

po ashtu ka gjetur raste kur ndaj një të dënuari për dy vepra penale, taksa në emër të kompensimit 

të viktimave të krimit ka përbërë një detyrim në vlerë prej 100 eurosh, pra nga 50 euro për secilën 

vepër. 

Bazuar në procesin sistematik të monitorimit të të gjitha seancave gjyqësore në vend, në të gjitha 

instancat gjyqësore, IKD ka gjetur edhe se në shumicën dërrmuese të rasteve kemi mos njoftim të 

duhur të palëve (në rastin konkret të viktimave), lidhur me të drejtat e tyre. Kjo pastaj bën që kjo 

kategori e ndjeshme të mos arrijë realizimin e plotë të të drejtave të veta, meqë nuk kanë 

mjaftueshëm njohuri mbi të drejtën e tyre për kompensim dhe as për pasojat e heqjes dorë nga 

kompensimi. 

Edhe pse Gjykatat Themelore kanë një numër më të madh të gjyqtarëve dhe të lëndëve në 

divizionet penale të Departamentit të Përgjithshëm, IKD gjen se sa i përket LKVK-së, ka 

zbatueshmëri më të madhe në degët e gjykatave sesa në gjykatat themelore. Kjo diskrepancë është 

më shumë e shprehur në mes të Gjykatës Themelore në Prishtinë me degët e saj – Lipjani, Podujeva 

dhe Drenasi, të cilat kanë treguar një zbatueshmëri shumë më të madhe të ligjit sesa divizioni penal 

në Prishtinë.  

Në mos zbatimin e plotë të LKVK-së pa dyshim se një rol kyç e ka edhe Gjykata e Apelit, pasi 

është gjykatë e cila mund ta unifikojë praktikën gjyqësore në Kosovë duke marrë parasysh se 

trajton aktgjykime nga të gjitha gjykatat e shkallës së parë. Fatkeqësisht IKD ka gjetur numër të 

konsiderueshëm të aktgjykimeve të vitit 2018 dhe vitit 2019, të cilat janë marrë nga gjykatësit e 

Gjykatës së Apelit, me të cilat janë vërtetuar aktgjykimet e gjykatave të instancës së parë gjyqësore 

të cilat nuk kanë zbatuar LKVK-në. Në këtë formë është legjitimuar shkelja ligjore e gjykatësve 

të shkallës së parë dhe të njëjtit edhe në të ardhmen vazhdojnë të mos e shqiptojnë taksën e 

përcaktuar me LKVK pasi nuk ka pasur raste kur shkalla e dytë ka gjetur shkelje në mos zbatimin 

e këtij ligji.  

Për më tepër, Apeli, përpos që ka vërtetuar aktgjykimet e shkallës së parë të cilat nuk kanë zbatuar 

LKVK-në, kjo gjykatë edhe në rastet kur ka ndryshuar aktgjykimet e shkallës së parë për arsye të 
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tjera, nuk ka ndërmarrë ndonjë masë kundrejt ndryshimit edhe të kësaj pjese të aktgjykimit të 

shkallës së parë, që dëshmon se kjo instancë gjyqësore fare nuk e ka zbatuar këtë ligj. 

Bazuar në analizimin e të gjitha aktgjykimeve për qëllim të këtij hulumtimi, dëshmohet ekzistenca 

e standardi të dyfishtë nga gjyqtarët e Apelit. Kjo për shkak se, këtu kemi të bëjmë me dy situata, 

në njërën anë kemi rastet kur gjyqtarët e shkallës së parë kanë kërkuar zbatimin e dispozitës në 

fjalë dhe ato aktgjykime janë vërtetuar nga Apeli dhe në anën tjetër kemi rastet kur diçka e tillë 

nuk është kërkuar nga gjyqtarët e gjykatave themelore, kurse gjyqtarët e Apelit as që kanë marrë 

mundin të përmirësojnë lëshimet e tilla. Kjo na sjell në situatën ku kemi të dënuar që janë obliguar 

ta paguajnë një taksë të tillë dhe njëkohësisht, kemi të dënuar të tjerë që nuk i është kërkuar diçka 

e tillë, si pasojë e lëshimit të shkallës së parë dhe për më tepër pastaj injorimit total nga Apeli. 

LKVK-ja ka hyrë në fuqi më 15 korrik 2015 dhe nga ajo kohë të gjithë gjyqtarët kanë qenë të 

obliguar të zbatojnë të njëjtin, por nga analizimi i aktgjykimeve dhe intervistat e zhvilluara me 

udhëheqësit e gjykatave në vend ka rezultuar se ky ligj zbatimin e tij në përfshirje më të madhe e 

ka filluar në vitin 2018. Megjithatë, është evidente se edhe aktualisht mbetet i pazbatuar në mënyrë 

të plotë. Pavarësisht kësaj, nga përgjigjet që ka marrë IKD nga ana e KGJK-së, është konstatuar 

se deri më tani nuk është iniciuar asnjë rast ndaj asnjë gjyqtari për shkelje disiplinore për mos 

respektim të LKVK-së. Në këtë mënyrë, pasi nuk është iniciuar asnjë rast, KGJK-ja nuk ka 

shqiptuar asnjë masë disiplinore ndaj asnjë gjyqtari i cili nuk e ka respektuar këtë ligj. 

Për më tepër, KGJK nuk kishte krijuar menjëherë kodin e veçantë buxhetor, ku do të mund të 

grumbulloheshin të hyrat për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit. Kjo situatë ka 

pamundësuar grumbullimin e të hyrave dhe zbatimin e ligjit. Megjithatë, edhe pse me vonesë, një 

kod i tillë i veçantë buxhetor ka arritur të krijohet pas bashkëpunimit në mes të Kryetares së 

Komisionit për Kompensimin e Viktimave të Krimit, me KGJK – në dhe Ambasadën Amerikane 

në Prishtinë. 

Kodi i Procedurës Penale ka paraparë që në rastet kur të pandehurit i rrezikohet gjendja e tij 

materiale të lirohet nga shpenzimet procedurale. Në anën tjetër, sa i përket Programit për 

Kompensimin e Viktimave të Krimit, në këtë aspekt ekziston një zbrazëtirë, meqë nuk është 

përcaktuar nëse të pandehurit e liruar nga shpenzimet procedurale duhet të lirohen edhe nga taksa 

për kompensimin e viktimave të krimit.  

Njëkohësisht, KPPK  nuk e ka përcaktuar as mënyrën e arkëtimit të këtyre mjeteve nga ana e të 

pandehurve të cilët vullnetarisht nuk e paguajnë të njëjtën. Megjithatë, nga përgjigjet që IKD ka 

pranuar nga ana e gjykatësve është kuptuar se në rastet kur kjo taksë nuk paguhet vullnetarisht, 

atëherë zbatohet procedura e përmbarimit. 

Ky hulumtim i IKD – së ka filluar në shtator të vitit 2019, kurse në tetor janë realizuar intervistat 

me udhëheqësit e gjykatave. Nga të dhënat e pranuara nga KGJK lidhur me të hyrat e siguruara 

nga janari e deri në shtator 2019, rezulton se në total janë grumbulluar 111,679 euro, apo ndryshe, 
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për një muaj janë grumbulluar mesatarisht 12,407 euro. Ndërsa, që nga momenti kur ka filluar 

hulumtimi jonë, adresimi i çështjes dhe intervistimi i udhëheqësve të gjykatave, shuma totale e të 

hyrave deri në fund të vitit ka arritur në 158,470 euro, apo një shumë prej 46,800 euro vetëm 

përgjatë tre muajve të fundit (tetor, nëntor dhe dhjetor). Kjo nënkupton se përgjatë këtyre tre 

muajve, mesatarisht janë mbledhur 15,600 euro në muaj. Kjo rritje mesatare në grumbullimin e të 

hyrave nga 12,407 në 15,600 euro në muaj, e tregon qartë ndikimin që ka pasur ky hulumtim dhe 

ndryshimin e menjëhershëm në qasjen e udhëheqësve të gjykatave kundrejt kësaj problematike, e 

që duket se në vijim do të mundësojë zbatimin e LKVK – së në një masë më të madhe dhe 

rrjedhimisht pastaj edhe grumbullim të të hyrave për këtë Program të një rëndësie të 

jashtëzakonshme shumë më tepër sesa deri tash. 

 

12. Rekomandimet 

 

1. Gjyqtarët duhet me urgjencë të zbatojnë në mënyrë të plotë në çdo rast të kërkuar nenin 39 

të LKVK – së, sidomos kur dihet se ky ligj ka për qëllim rritjen e buxhetit për Programin 

e viktimave të krimit; 

2. Kryetarët e gjykatave duhet që të organizojnë takime me të gjithë gjyqtarët e çështjeve 

penale, në mënyrë që të trajtohet zbatimi i LKVK – së dhe nga ta të kërkohet zbatimi i këtij 

ligji në secilin aktgjykim dënues; 

3. KGJK duhet të marrë masa urgjente drejt sqarimit të dispozitës 39 të LKVK – së, duke 

marrë parasysh se përkundër që kemi hyrë në vitin e gjashtë prejse kjo dhe dispozita të tjera 

të ktij ligji janë në fuqi, ende evidentohen raste kur gjyqtarët nuk e kanë plotësisht të qartë 

këtë dispozitë; 

4. Gjyqtarët duhet ta bëjnë praktikë të përhershme që në aktgjykimet dënuese varësisht se në 

cilat departamente gjykojnë, përpos shpenzimeve të procedurës penale dhe paushallit 

gjyqësor, të përcaktojnë edhe taksën në emër të viktimave të krimit. 

5. Gjyqtarët duhet ta trajtojnë me seriozitet zbatimin e LKVK – së dhe të përdorin një praktikë 

të përhershme e jo që në disa raste të obligojnë të pandehurit e dënuar që të paguajnë taksën 

në një shumë të caktuar, e herë të tjera një shumë tjetër, por të veprojnë ekskluzivisht vetëm 

në përputhje me nenin 39 të LKVK – së; 

6. Gjyqtarët të kenë kujdes që të zbatojnë me përpikëri rolin e tyre dhe në çdo rast t’i 

udhëzojnë viktimat lidhur me të drejtat e tyre ligjore, pra që të njoftohen lidhur me të 

drejtën e tyre për kompensim dhe t’i paralajmërojë për pasojat e heqjes dorë nga 

kompensimi; 

7. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit duhet që në rastet e aktgjykimeve dënuese të cilat trajtohen 

nga kjo gjykatë ta konsiderojnë si shkelje ligjore mungesën e obligimit të pagesës së taksës 

për kompensimin e viktimave të krimit dhe në rastin kur nuk ka arsye të kthimit në 
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rigjykim, të njëjtat të ndryshohen, në mënyrë që të shqiptohet edhe taksa siç parashihet me 

LKVK-në. 

8. Gjyqtarët e Gjykatës së Apelit duhet që të krijojnë praktikë unike në mënyrë që në çdo rast 

të vërtetojnë vetëm aktgjykimet të cilat kanë zbatuar LKVK – në, mirëpo jo edhe 

aktgjykimet të cilat nuk e kanë zbatuar atë. Në këto raste kërkohet nga Gjykata e Apelit që 

ta ndryshojnë aktgjykimin në atë pjesë dhe të kërkojnë pagesën e taksës siç parashihet me 

ligj; 

9. Këshilli Gjyqësor i Kosovës të ndërmerr hapa konkretë në mënyrë që të rriten të hyrat për 

buxhetin që duhet të arkëtohen për Programin për Kompensimin e Viktimave të Krimit; 

10. Këshilli Gjyqësor i Kosovës duhet që të krijojë databazë të të gjitha aktgjykimeve dënuese 

të formës së prerë, në mënyrë që të analizojë raportin në mes aktgjykimeve dënuese për 

secilin departament dhe të hyrave që grumbullohen nga shqiptimi i taksës siç përcaktohet 

me LKVK; 

11. Komisioni i performancës në kuadër të KGJK-së duhet të analizojë aktgjykimet individuale 

të gjyqtarëve për të parë zbatimin e LKVK – së nga ana e tyre dhe të merr masa në rastet 

kur evidentohet moszbatimi i këtij ligji; 

12. Të bëhet plotësim/ndryshimi i KPPK – së në mënyrë që të përcaktojë se në cilat raste i 

dënuari mund të lirohet nga pagesa e taksës për Programin e Viktimave të Krimit; 

13. Të bëhet plotësim/ndryshimi i KPPK – së në mënyrë që të përcaktojë procedurën që do të 

ndiqet në rast të mos pagesës vullnetare të kësaj takse nga ana e të dënuarit; 

14. Ministria e Drejtësisë të bëjë plotësim/ndryshimin e LKVK – së dhe përpos pesë (5) 

kategorive të përcaktuara me nenin 6 të këtij ligji të shtohen edhe kategori të tjera të 

viktimave të krimit, e posaçërisht veprat penale kundër integritetit seksual, si dhe ato 

kundër jetës dhe trupit. 


