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1. Përmbledhje ekzekutive  

Monitoruesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), të cilët gjenden në të gjitha gjykatat e 

Republikës së Kosovës, përfshirë edhe degët e gjykatave, kanë monitoruar zbatimin e masave 

anti-COVID-19 nga ana e institucioneve gjyqësore dhe prokuroriale.  

Po ashtu, zbatimi i masave për parandalimin e COVID-19 është monitoruar edhe në disa 

institucione të tjera, siç është Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK), Këshilli Prokurorial i 

Kosovës (KPK), Kuvendi i Republikës së Kosovës, Qeveria e Republikës së Kosovës, 

ministri të caktuara etj.   

Ky monitorim i zbatimit të masave është bërë nga data 8 deri më 14 tetor 2020.  

Monitoruesit e IKD-së kanë monitoruar zbatimin e masave kryesore për parandalimin e 

pandemisë COVID-19 siç janë: 1) Mbajtja e maskave; 2) Respektimi i distancës sociale; 3) 

Vendosja e dispenzerit të dezinfektuesit në hyrje të objekteve; 4) Vendosja e maskave për 

palët në hyrje të objekteve dhe 5) Vendosja e njoftimeve për masat për parandalimin e 

COVID-19.  

Me këtë rast, gjatë këtij monitorimi, IKD ka gjetur se të gjitha institucionet kanë vendosur 

njoftimet lidhur me masat anti-Covid-19 

Por, në këtë nivel nuk është respektuar edhe obligimi për të vendosur dezinfektues në hyrje të 

objekteve të këtyre institucioneve. Kjo pasi dispenzerët e dezinfektuesve janë vendosur në 

hyrje të gjithsej 17 institucioneve, derisa nuk janë vendosur në hyrje të tetë (8) institucioneve.  

Ndërsa, vendosja e maskave në hyrje të institucionit për palët që paraqiten pa maska, është 

bërë vetëm në raste përjashtuese. Kjo pasi kjo masë është zbatuar nga vetëm tri (3) 

institucione, derisa nuk është zbatuar nga 22 institucione të tjera.  

Sa i përket seancave gjyqësore, IKD ka gjetur se obligimi për bartjen e maskës sipas 

rekomandimeve të IKShPK-së është zbatuar në shtatë (7) raste, derisa nuk është zbatuar në 

28 raste të tjera.  

Ndërsa, gjatë seancave gjyqësore, respektimi i distancës është bërë në vetëm shtatë (7) raste, 

derisa kjo masë nuk është respektuar në 16 raste të tjera.  

Gjatë këtij monitorimi, IKD ka gjetur se është problematike edhe çështja e korridoreve të 

gjykatave, veçanërisht të Gjykatës Themelore në Prishtinë, në korridoret e të cilave ka një 

numër të madh të qytetarëve dhe stafit të cilët nuk kanë të vendosura maskat si dhe nuk e 

respektojnë distancën sociale. 

 

 



2. Pandemia COVID-19 në Kosovë: Mbyllja dhe hapja e sistemit të drejtësisë 

Për shkak të ngritjes së numrit të të infektuarve nga të gjitha shtetet e botës, Organizata 

Botërore e Shëndetësisë (OBSH), më 11 mars 2020 e kishte shpallur virusin korona COVID-

19 si pandemi globale1.  

Deri më këtë datë, në Republikën e Kosovës nuk ishte konfirmuar asnjë i infektuar, derisa dy 

(2) rastet e para ishin konfirmuar dy ditë më vonë, më 13 mars 2020.  

Me paraqitjen e rasteve të para të infektimit me COVID-19 në Kosovë, të gjitha institucionet 

kishin ndërmarrë masa për të parandaluar përhapjen e pandemisë.  

Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) më 12 mars 2020 kishte nxjerrë vendim për të kufizuar 

përkohësisht veprimtarinë gjyqësore ku përfshihet publike2, derisa më 15 mars 2020, kishte 

nxjerrë vendim me anë të së cilit kishte reduktuar esencialisht të gjitha aktivitetet në kuadër të 

KGJK-së dhe të gjitha gjykatave të Republikës së Kosovës3.  

Në të njëjtën mënyrë kishte vepruar edhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) i cili më 15 

mars 2020 kishte nxjerrë vendim për reduktimin esencial të punës në sistemin prokurorial.  

Prej kësaj kohe, sistemi gjyqësor dhe prokurorial kishin reduktuar aktivitetin, i cili aktivitet 

ishte kufizuar vetëm në rastet urgjente të paraqitura në sistemin e drejtësisë.  

Ky reduktim i punës së sistemit të drejtësisë kishte vazhduar për rreth 2 muaj e gjysmë. Si 

rezultat i lehtësimit të përgjithshëm të masave anti-COVID-19, KGJK4 dhe KPK5 kishin 

nxjerrë vendime për rifillimin punës në sistemin gjyqësor dhe prokurorial. Si vendimi i 

KGJK-së ashtu edhe vendimi i KPK-së përcaktonin se puna në institucionet gjyqësore dhe 

prokuroriale do të zhvillohej në përputhje dhe respektim të plotë të masave për kufizimin e 

përhapjes së pandemisë COVID-19, sipas rekomandimeve të Institutit Kombëtarë të 

Shëndetësisë Publike (IKShPK).  

Që nga 1 qershori 2020, aktiviteti i sistemit të drejtësisë parimisht ka vijuar në të gjitha 

institucionet e sistemit të drejtësisë, derisa ka pasur edhe raste kur këto institucione kanë ri-

reduktuar aktivitetin për shkak të shfaqjes së rasteve me COVID-19  brenda stafit. Kështu 

 
1 "Rolling updates on coronavirus disease (COVID-19)" WHO. Updated 31 july 2020. (Shih linkun 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen). (Qasur për herë të 

fundit më 15 tetor 2020).  
2 "Vendimi Nr.52/2020". KGJK. 12 mars 2020. (Shih linkun https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/13755_Vendimi_Nr_52_2020_Kufizohen_perkohesisht_veprimtarit_gjyqesore.pdf. 

(Qasur për herë të fundit më 15 tetor 2020).  
3 "Vendimi Nr.53/2020". KGJK. 15 mars 2020. (Shih linkun https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/63168_Vendimi_KGJK-

se_Nr.53_2020_per_Masat_parandalimit_infeksionit_nga_Corona_Virusi_SHQ.pdf). (Qasur për herë të fundit 

më 15 tetor 2020). 
4"Vendimi Nr.85/2020". KGJK. 29 maj 2020. (Shih linkun https://www.gjyqesori-rks.org/wp-

content/uploads/decisions/90277_KGJK_Vendimi_Nr_85_2020_Rifillon_puna_ne_KGJK_dhe_ne_gjykatat_R

KS-se.pdf). (Qasur për herë të fundit më 15 tetor 2020).  
5 "Vendimi Nr.244/2020". KPK. 29 maj 2020. (Shih linkun https://prokuroria-

rks.org/assets/cms/uploads/files/Dokumente Publikime/KPK/Vendime/Vendim Nr.462.2020 - Shtohen 

aktivitetet e punës në sistemin prokurorial.pdf). (Qasur për herë të fundit më 15 tetor 2020).  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/13755_Vendimi_Nr_52_2020_Kufizohen_perkohesisht_veprimtarit_gjyqesore.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/13755_Vendimi_Nr_52_2020_Kufizohen_perkohesisht_veprimtarit_gjyqesore.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/63168_Vendimi_KGJK-se_Nr.53_2020_per_Masat_parandalimit_infeksionit_nga_Corona_Virusi_SHQ.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/63168_Vendimi_KGJK-se_Nr.53_2020_per_Masat_parandalimit_infeksionit_nga_Corona_Virusi_SHQ.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/63168_Vendimi_KGJK-se_Nr.53_2020_per_Masat_parandalimit_infeksionit_nga_Corona_Virusi_SHQ.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/90277_KGJK_Vendimi_Nr_85_2020_Rifillon_puna_ne_KGJK_dhe_ne_gjykatat_RKS-se.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/90277_KGJK_Vendimi_Nr_85_2020_Rifillon_puna_ne_KGJK_dhe_ne_gjykatat_RKS-se.pdf
https://www.gjyqesori-rks.org/wp-content/uploads/decisions/90277_KGJK_Vendimi_Nr_85_2020_Rifillon_puna_ne_KGJK_dhe_ne_gjykatat_RKS-se.pdf


kishte vepruar Gjykata Themelore në Prishtinë, Prokuroria Themelore në Prishtinë, Gjykata 

Themelore në Pejë dhe Gjykata Themelore në Gjilan. Aktualisht, të gjitha institucionet 

gjyqësore dhe prokuroriale janë duke zhvilluar aktivitetin me kapacitet të plotë.  

Deri më tani, në Republikën e Kosovës janë gjithsej 16.425 të infektuar me COVID-19, prej 

tyre 14.460 të shëruar dhe 650 të vdekur. Aktualisht, në Republikën e Kosovës janë 1,350 

raste aktive.  

 

3. Masat Anti-COVID-19 

Masat kryesore për parandalimin e COVID-19 të proklamuara nga OBSh dhe nga IKShPK 

vazhdimisht kanë qenë: 1) Përdorimi i maskës, 2) Mbajtja e distancës dhe 3) Higjiena.  

Masat e tjera strategjike për parandalimin e pandemisë COVID-19 kanë ndryshuar varësisht 

vendit dhe kohës, por se vazhdimisht gjithçka ka qenë në drejtim të arritjes së zbatimit të 

këtyre tri (3) masave kryesore.  

Më 25 gusht 2020, në Republikën e Kosovës ka hyrë në fuqi Ligji për Parandalimin dhe 

Luftimin e Pandemisë COVID-19 në Territorin e Republikës së Kosovës.  

Edhe me këtë ligj, si masa të përgjithshme, mos zbatimi i të cilave sanksionohet me këtë ligj 

si kundërvajtje krahas të tjerave përcaktohen 1) Mbajtja e maskës, 2) Mbajtja e distancës dhe 

3) dezinfektimi.  

Pas përhapjes së COVID-19 në Republikës e Kosovës, KGJK dhe KPK me kohë kanë nxjerrë 

Planet e Veprimit për Menaxhimin e Krizës.  

Në Planin e veprimit për menaxhimin e krizës të miratuar nga KGJK përcaktohen masat që 

duhet të ndërmerren me qëllim të respektimit të obligimit për mbajtjen e maskave, 

respektimit të distancës sociale dhe dezinfektimit. 

 

4. Zbatimi i masave anti-COVID-19 nga sistemi i drejtësisë dhe institucionet e tjera 

Monitoruesit e Institutit të Kosovës për Drejtësi (IKD), të cilët gjenden në të gjitha gjykatat e 

Republikës së Kosovës, përfshirë edhe degët e gjykatave, kanë monitoruar zbatimin e masave 

anti-COVID-19 nga ana e institucioneve gjyqësore dhe prokuroriale. Po ashtu, zbatimi i 

masave për parandalimin e COVID-19 është monitoruar edhe në disa institucione të tjera, siç 

është KGJK, KPK, Kuvendi i Republikës së Kosovës, Qeveria e Republikës së Kosovës, 

Ministri të caktuara etj.   

Ky monitorim i zbatimit të masave është bërë nga data 8 deri më 14 tetor 2020.  

Monitoruesit e IKD-së kanë monitoruar zbatimin e masave kryesore për parandalimin e 

pandemisë COVID-19: 1) Mbajtja e maskave, 2) Respektimi i distancës sociale, 3) Vendosja 



e dispenzerit të dezinfektuesit në hyrje të objekteve, 4) Vendosja e maskave për palët në 

hyrje të objektive dhe 5) Vendosja e njoftimeve për masat për parandalimin e COVID-19.  

Me këtë rast, gjatë këtij monitorimi, IKD ka gjetur se të gjitha institucionet kanë vendosur 

njoftimet lidhur me masat anti-Covid-19 

Por, në këtë nivel nuk është respektuar edhe obligimi për të vendosur dezinfektues në hyrje të 

objekteve të këtyre institucioneve. Kjo pasi dispenzerët e dezinfektuesve janë vendosur në 

hyrje të gjithsej 17 institucioneve, derisa nuk janë vendosur në hyrje të nëntë (9) 

institucioneve.  

Ndërsa, vendosja e maskave në hyrje të institucionit për palët që paraqiten pa maska, është 

bërë vetëm në raste përjashtuese. Kjo pasi kjo masë është zbatuar nga vetëm tri (3) 

institucione, derisa nuk është zbatuar nga 23 institucione të tjera.  

Sa i përket seancave gjyqësore, IKD ka gjetur se obligimi për bartjen e maskës sipas 

rekomandimeve të IKShPK-së është zbatuar në shtatë (7) raste, derisa nuk është zbatuar në 

28 raste të tjera.  

Ndërsa, gjatë seancave gjyqësore, respektimi i distancës është bërë në vetëm shtatë (7) raste, 

derisa kjo masë nuk është respektuar në 16 raste të tjera.  

Masa për Parandalimin e 

COVID-19 

Është respektuar Nuk është respektuar 

Vendosja e udhëzimeve 29 0 

Vendosja e dezinfektuesit në 

hyrje të objektit  

17 9 

Vendosja e maskave në 

hyrje të objektit  

3 23 

Bartja e maskave  7 28 

Respektimi i distancës  7 16 

Tabela 1 – Respektimi i masave anti-Covid-19 në institucionet e drejtësisë dhe ato të ekzekutivit 

Po ashtu, gjatë këtij monitorimi, IKD ka gjetur se është problematike edhe çështja e 

korridoreve të gjykatave, veçanërisht të Gjykatës Themelore në Prishtinë, në korridoret e të 

cilave ka një numër të madh të qytetarëve dhe stafit të cilët nuk kanë të vendosura maskat si 

dhe nuk e respektojnë distancën sociale.  

Në vijim, IKD ka paraqitur gjetjet e nivelit të respektimit të masave për parandalimin e 

COVID-19 në secilën gjykatë të Republikës së Kosovës. Krahas gjykatave, IKD ka 



monitoruar edhe disa prej institucioneve të tjera, si KGJK, KPK, MD, Kuvendi i Republikës 

së Kosovës etj.  

Gjykata Supreme e Republikës së Kosovës  

Në Gjykatën Supreme të Republikës së Kosovës ka udhëzime për masat për parandalimin e 

COVID-19. 

Por, në hyrje të kësaj gjykatë nuk ka dezinfektues dhe as maska për palët.  

 

 

Gjykata e Apelit  

Në Gjykatën e Apelit ka udhëzime për masat për parandalimin e COVID-19, derisa në hyrje 

të kësaj gjykatë nuk ka dezinfektues dhe as maska për palët. Po ashtu, në këtë gjykatë nuk u 

matet as temperatura palëve që frekuentojnë gjykatën.  

 

 



Gjykata Themelore në Prishtinë 

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës ka udhëzime për masat për parandalimin e pandemisë 

COVID-19. 

Por, në hyrje të kësaj gjykate, jo në secilin rast ka dezinfektues, derisa në asnjë rast nuk ka 

maska për palët.  

Sa i përket korridoreve të kësaj gjykate, në shumicën dërrmuese të rasteve nuk respektohet as 

distanca dhe as nuk barten maskat. Kjo ndodh në të gjitha korridoret e kësaj gjykate.  

Sa i përket seancave gjyqësore, IKD ka gjetur se obligimi për të bartur maskat sipas 

rekomandimeve të IKShPK-së është respektuar në dy (2) raste, derisa nuk është respektuar në 

katër (4) raste të tjera. Po ashtu, ky nivel i respektimit është edhe sa i përket obligimit për 

respektim të distancës, i cili obligim është zbatuar në dy (2) raste, derisa nuk është zbatuar në 

katër (4) raste të tjera.  

 



 

 



 

 

 

Gjykata Themelore në Prizren 

Në hyrje të Gjykatës Themelore në Prizren është i vendosur dispenzeri për dezinfektim si dhe 

njoftimet ku jepen këshilla për mbrojtjen nga pandemia Covid-19. Ndërsa, nuk ka maska për 

palët të cilët mund të vijnë në gjykatë pa i vendosur maskat. Po ashtu, në këtë gjykatë nuk 

matet as temperatura e palëve që frekuentojnë gjykatën.  

Në rastet e monitoruar nga IKD, në të paktën dy (2) seanca gjyqësore shihet se prokurori dhe 

tre (3) avokatë nuk kanë mbajtur maskat siç kërkohet. Po ashtu, në hapësirat e gjykatës janë 

vërejtur dhjetëra qytetarë, zyrtar policor e staf administrativ i gjykatës që nuk i kanë vendosur 

maskat. Në të paktën dy (2) raste, është vërejtur se nuk është respektuar as distanca sociale në 

korridoret e gjykatës. 



 

 

 

 

 



 

 

Gjykata Themelore në Prizren – Dega në Dragash  

Në Gjykatën Themelore në Prizren, dega në Dragash, është vendosur dispenzeri për 

dezinfektim dhe njoftimet ku jepen këshilla për mbrojtjen nga pandemia Covid-19. Ndërsa, 

nuk ka maska për palët të cilët mund të vijnë në gjykatë pa i vendosur maskat. Në këtë 

gjykatë, nuk u matet temperatura e palëve që frekuentonjë gjykatën. 

Në të paktën dy (2) seanca të monitoruara nga IKD, palët ndërgjygjësore shihen duke mos i 

mbajtur maskat. 

 



 

         

 

Gjykata Themelore në Prizren – Dega në Suharekë 

Në hyrje të Gjykatës Themelore në Prizren, dega në Suharekë, është vendosur dispenzeri për 

dezinfektim dhe ka njoftime për masat kundër pandemisë COVID-19, derisa nuk ka maska 

për palët. Po ashtu, në këtë gjykatë nuk u matet as temperatura palëve që frekuentojnë 

gjykatën.  



Gjykata Themelore në Pejë 

Në Gjykatën Themelore në Pejë, janë të vendosur dispenzerat për dezinfektim si dhe 

njoftimet për masat anti-Covid-19. Po ashtu, nga zyrtarët e sigurimit, matet edhe temperatura 

e palëve që hyjnë në gjykatë. Ndërsa nuk ka maska për palët që potencialisht mund të mos i 

kenë ato. 

Gjatë monitorimit të IKD-së, në dy (2) seanca janë hasur gjyqtarët, përkatësisht avokatët që 

nuk kanë mbajtur maska. Po ashtu, edhe në korridoret e gjykatës janë hasur palët që nuk i 

kanë mbajtur maskat.  

 



 

 



      

 

Gjykata Themelore në Pejë - Dega në Istog 

Në Gjykatën Themelore në Pejë, dega në Istog, janë të vendosur njoftimet për masat anti-

Covid-19 ndërsa mungojnë dispenzerat për dezinfektim dhe maskat për palët që mund të 

vijnë në gjykatë pa maska. Ndërsa, në këtë gjykatë, palëve që e frekuentojnë të njejtën, u 

matet edhe temperatura.  

Gjatë tri (3) seancave të monitoruara nga IKD, janë hasur palët gjyqësore që nuk kanë pasur 

maska si dhe një dukuri e tillë është vërejtur edhe në korridoret e gjykatës. 

 



 

 

 

 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Drenas 

Në Gjykatën Themelore të Prishtinës, dega në Drenas ka udhëzime për masat për 

parandalimin e pandemisë COVID-19. 

Por, në hyrje të kësaj gjykate, shumicën e rasteve nuk ka dezinfektues, derisa në asnjë rast 

nuk ka maska për palët.  



Sa i përket seancave gjyqësore, obligimi për bartjen e maskave është zbatuar në katër (4) 

raste, derisa IKD nuk ka identifikuar asnjë seancë gjyqësore ku nuk është respektuar ky 

obligim.  

Por, sa i përket obligimit për mbajtjen e distancës, ky obligim është zbatuar në vetëm një (1) 

rast, derisa nuk është zbatuar në tri (3) raste të tjera.  

 

 

 



 

Gjykata Themelore në Prishtinë – Dega në Podujevë 

Në hyrje të kësaj gjykate ka udhëzime për masat për parandalimin e pandemisë COVID-19.  

Po ashtu, në hyrje të kësaj gjykate ka edhe dezinfektues dhe po ashtu ka edhe maska për 

palët.  

 

Gjykata Themelore në Mitrovicë 

Në hyrje të Gjykatës Themelore të Mitrovicës ka udhëzime për masat anti-COVID-19 dhe 

dispenzer të dezinfektimit, derisa nuk ka maska për palët të cilët nuk kanë të vendosur maska. 

Sa i përket temperaturës, e njëja u matet palëve që frekuentojnë këtë gjykatë.  

Në rastet e monitoruara, IKD ka gjetur se në Gjykatën Themelore të Mitrovicës në dy (2) 

raste është respektuar edhe distanca edhe bartja e maskave, derisa në dy (2) raste të tjera nuk 

është mbajtur maska dhe nuk është respektuar distanca, sipas rekomandimeve të IKShPK-së. 

 



 

 

 



Gjykata Themelore në Mitrovicë – Dega në Vushtrri  

Në hyrje të Gjykatës Themelore të Mitrovicës, dega në Vushtrri nuk ka as dispenzer të 

dezinfektimit dhe as maska për palët. Për dallim të hyrjes së objektit të kësaj gjykate, 

dezinfektues ka në katin e parë dhe të dytë të objektit të kësaj gjykate.  

Sa i përket përdorimit të maskave, IKD ka gjetur se sipas rekomandimet të IKShPK-së, 

maska bartja e maskës nuk është respektuar në pesë (5) raste, derisa është respektuar në 

vetëm një (1) rast. Ndërsa, distanca sociale nuk është respektuar në dy (2) raste, derisa është 

respektuar në katër (4) raste të tjera.  

Në këtë gjykatë, në kuptim të zbatimit të masave për parandalimin e COVID-19 si 

problematike paraqitet numri i madh i praktikantëve të cilët marrin pjesë në seanca gjyqësore.  

 

 



Gjykata Themelore në Gjilan – Dega në Kamenicë 

Gjykata Themelore në Gjilan, dega në Kamenicë ka publikuar njoftimet për obligimin për 

zbatimin e masave anti-COVID-19. 

Po ashtu, në hyrje të kësaj gjykate ka edhe dezinfektues, por se nuk ka kujdes që dispenzeri i 

dezinfektuesit të jetë vazhdimisht i mbushur. Por, në hyrje të objektit të kësaj gjykate nuk ka 

maska për palët që hyjnë në gjykatë. 

Sa i përket seancave gjyqësore, IKD ka gjetur se në katër (4) raste, në Gjykatën Themelore në 

Gjilan – dega në Kamenicë, nuk është respektuar obligimi i mbajtjes së maskës dhe as 

distanca sociale, ashtu siç rekomandohet nga IKShPK.  

 

Gjykata Themelore në Ferizaj 

Në hyrje të Gjykatës Themelore ne Ferizaj, është i vendosur dispenzeri për dezinfektim si dhe 

afishet me masat anti-Covid-19. Po ashtu, ka edhe maska në dispozicion për palët që mund të 

vijnë në gjykatë pa to.  

Në një (1) rast të monitoruar nga IKD, shihet se gjyqtarët dhe avokati, nuk e mbajnë gjatë 

gjithë kohës maskën, pasi në rastet kur kanë qenë duke folur, të njëjtit e kanë larguar maskën.  



 



Gjykata Themelore në Gjakovë 

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë, janë të vendosur dispenzerët për dezinfektim si dhe 

njoftimet lidhur me masat anti-covid-19, derisa nuk ka maska për palët. Ndërsa, sa i përket 

temperaturës, e njëjta u matet palëve vetëm në disa raste të caktuara.  

Në një (1) seancë të monitoruar nga IKD, shihet se dy (2) gjyqtarë nuk e mbajnë maskën.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Gjykata Themelore në Gjakovë - Dega në Malishevë 

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë, dega në Malishevë janë të vendosura njoftimet për 

masat anti-Covid-19.  

Në hyrje të objektit të Gjykatës Themelore në Gjakovë, dega në Malishevë, ka dispenzer, por 

i njëjti nuk është i mbushur me dezinfektues, derisa nuk ka maska për palë.  

Në dy (2) seanca të monitoruar nga IKD, shihet se gjyqtari, prokurorja e avokati nuk bartin 

maskat gjatë tërë kohës.  

 

    

 



 

 

 

 

 



Prokuroria Themelore në Prishtinë  

Në hyrje të objektit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë ka udhëzime për masat për 

parandalimin e pandemisë COVID-19, ka dezinfektues dhe nga zyrtarët e sigurimit, matet 

edhe temperatura e palëve që hyjnë në objekt, derisa nuk ka maska për palët. 

 

Prokuroria Themelore në Pejë 

Në Prokurorinë Themelore në Pejë janë të vendosura udhëzimet për masat mbrojtëse ndaj 

COVID-19 si dhe është i vendosur dispenzeri për dezinfektim kurse mungojnë maskat për 

palët. 

 

Prokuroria Themelore në Ferizaj 

Në hyrje të Prokurorisë Themelore ne Ferizaj, është i vendosur dispenzeri për dezinfektim si 

dhe njoftimet lidhur me masat anti-Covid-19. Po ashtu, ka edhe maska në dispozicion për 

palët që mund të vijnë në gjykatë pa maska.  



 

 

 



Këshilli Gjyqësor i Kosovës 

Në hyrje të objektit të KGJK-së ka udhëzime për masat për parandalimin e pandemisë 

COVID-19, derisa nuk ka dezinfektues dhe as maska.  

 

Këshilli Prokurorial i Kosovës 

Në hyrje të objektit të KPK-së ka udhëzime për masat për parandalimin e pandemisë COVID-

19 dhe ka dezinfektues, derisa nuk ka maska. 

 

 



Kuvendi i Republikës së Kosovës 

Në hyrje të Kuvendit të Republikës së Kosovës ka udhëzime për masat për parandalimin e 

pandemisë COVID-19 dhe ka tunel të dezinfektimit dhe dezinfektues. 

 

Qeveria dhe Ministria e Financave dhe Transfereve 

Në objektin e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Ministrisë së Financave dhe 

Transfereve ka udhëzime për masat për parandalimin e COVID-19 dhe ka dezinfektues, 

derisa nuk ka maska.  

 



Ministria e Drejtësisë, Ministria e Administratës Publike, Ministria e Administrimit të 

Pushtetit Lokal dhe Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor  

Këto ministri janë të vendosura në një objekt të vetëm, në hyrje të të cilit ka udhëzime për 

masat për parandalimin e pandemisë COVID-19 dhe ka dezinfektues, derisa nuk ka maska. 

 

Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit  

Në hyrje të objektit të kësaj ministrie ka udhëzime për masat për parandalimin e pandemisë 

COVID-19 dhe ka dezinfektues, derisa nuk ka maska. 

 

Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale  

Në hyrje të objektit të kësaj ministrie ka udhëzime për masat për parandalimin e pandemisë 

COVID-19, derisa nuk ka dezinfektues e as maska. 

 

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë  

Në hyrje të objektit të kësaj ministrie ka udhëzime për masat për parandalimin e pandemisë 

COVID-19 dhe ka dezinfektues, derisa nuk ka maska. 

 

 



Komuna e Prishtinës  

Në hyrje të objektit të Komunës së Prishtinës ka udhëzime për masat për parandalimin e 

COVID-19, ka tunel dezinfektimi dhe dezinfektues, derisa nuk ka maska për palët.  

 

 

5. Rekomandime  

1. Institucionet gjyqësore, prokuroriale dhe institucionet e tjera të kujdesen që në 

objektet e këtyre institucioneve të respektohen masat për parandalimin dhe luftimin e 

pandemisë COVID-19, të rekomanduara nga IKShPK.  

2. Në secilin rast, kryetari i trupit gjykues apo gjyqtari i vetëm gjykues, të kujdeset për 

respektimin e masave për parandalimin e pandemisë COVID-19 dhe veçanërisht, mos 

të lejojë që palët të ulen në pozicione ku nuk respektohet distanca dhe të obligojë 

palët që të vendosin maska.  

3. Në hyrje të të gjitha institucioneve të sistemit të drejtësisë dhe institucioneve të tjera, 

të vendosen dispenzerë për dezinfektimin e duarve dhe të sigurohet që këta dispenzerë 

të jenë vazhdimisht funksional.  

4. Në hyrje të të gjitha institucioneve, të vendosen maska për palët të cilat paraqiten pa 

maska.  

5. Kryetarët/et e gjykatave, Kryeprokurorët dhe krerët e institucioneve të tjera të 

sigurohen se masat për parandalimin e pandemisë COVID-19 zbatohen në 

institucionet që ata drejtojnë.  

6. Në rastet e mos respektimit të masave për parandalimin e pandemisë COVID-19, 

institucionet dhe akterët kompetentë të zbatojnë masat e parapara me ligj dhe akte të 

tjera në fuqi.  


